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d)  önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr köte-
lező alkalmazása,

e)  a kivitelező csak ÉMI minősített vállalkozás lehet�
(3) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati fel-
hívás tartalmazza�
(4) A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és annak 
mellékletei (a továbbiakban együtt: pályázati dokumen-
táció) tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt va-
lamennyi feltételt� A pályázati felhívás tartalmazza kü-
lönösen: 

 – a támogatás célját, 
 – a pályázók körét, 
 – az 1� § (7) bekezdésben meghatározott munkák kö-

zül azokat, amelyekre az adott évben pályázni lehet, 
 – a 3� § (1) bekezdésben meghatározott támogatási for-

ma további részleteit, 
 – a pályázat benyújtásának módját, helyét, határide-

jét, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését, 
elérhetőségét� 

A pályázati útmutató tartalmazza különösen: 
 – a pályázat célját, 
 – a pályázati felhívásban meghatározott azon munkák 

részletes műszaki paramétereit, amelyekre az adott 
évben pályázni lehet, 

 – a fontosabb pályázati feltételeket, 
 – a pályázattal elnyerhető támogatás további részleteit, 
 – a pályázat benyújtásának módjával, helyével, határ-

idejével összefüggő további feltételeket, 
 – a pályázat felépítését, 
 – a pályázathoz csatolandó formanyomtatványokat, 
 – az elbírálás szempontrendszerét, egyéb további szük-

séges rendelkezéseket, 
 – a szerződéskötés feltételeit, 
 – a pályázati útmutató mellékleteit�

(5) A pályázati felhívást a Közgyűlés, a pályázati útmu-
tatót és mellékleteit a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság hagyja jóvá� A pályázati 
dokumentációt az önkormányzat honlapján közzé kell 
tenni�

4. Pályázatok elbírálása
4. § (1) A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok 
alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra:

 – az épület életkora
 – a pályázattal érintett lakások száma

 – a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke
 – a beruházás gazdaságossága�

(2) Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely 
a)  egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület energiata-

karékos felújítását célozza meg, 
b)  a felújítás során korszerű technológiai, technikai meg-

oldásokat alkalmaz
c) az épületet teljes egészében felújítja� 
(3) Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon 
belül hiánypótlási kötelezettséget kell előírni� Hiánypót-
lásra a felszólító levél kézhezvételét követően 15 napon 
belül van lehetőség�
(4) A pályázatok értékelését a Városfejlesztési, Üzemelte-
tési és Vagyongazdálkodási Bizottság végzi�
(5) A nyertes pályázatról, a támogatás mértékéről a Vá-
rosfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bi-
zottság dönt� A pályázat elbírálásáról a Bizottság írásban 
tájékoztatja a pályázót�

5. A felújítások kivitelezése, ellenőrzése
5. § (1) A támogatást elnyert lakóközösség köteles bizto-
sítani az önkormányzat részére:

 – a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhe-
tőségét

 – az önkormányzati támogatás felhasználásával kap-
csolatos valamennyi bizonylat, dokumentum ellen-
őrzését, a bizonylatokba történő betekintést�

(2) A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében a 
pályázó köteles gondoskodni a pályázati kiírásban foglal-
taknak megfelelő műszaki ellenőrzésről� 

6. Egyéb rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba�

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

15/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Alaptörvény 32� cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében, a 32� cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói jogkörében eljárva a város köz-
igazgatási területén található társasházak, lakásszövetke-
zetek részére adható felújítási támogatásról a következő-
ket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a támogatás pénzügyi forrása
1� § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város éves költ-
ségvetésében a rendelkezésre álló pénzügyi források fi-
gyelembe vételével keretösszeget különít el a társasházak 
felújításának pénzügyi támogatására� 
(2) Az Önkormányzat az (4-6) bekezdésben meghatá-
rozott társasházak felújítására támogatást nyújt a társas-
házak lakóközössége részére� A támogatás e rendeletben 
foglalt pályázat útján igényelhető�  
(3) A keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok el-
bírálása után kerül sor� 
(4) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén lévő, iparosított technológiával épült társas-
házak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati 
lakóépületekre terjed ki� 
(5) A rendelet szempontjából iparosított technológiá-
val épült lakóépületnek kell tekinteni a panel, a blokk, 
az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbetonvázas és egyéb 
előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépü-
letet� 
(6) Önkormányzati támogatásban részesülhetnek az ipa-
rosított technológiával épült társasházak és lakásszövet-
kezetek saját tulajdonú épületeik energia-megtakarítást 
eredményező felújítására� 
(7) Támogatás az alábbi felújítási, korszerűsítési munkák 
közül a pályázati felhívásban részletezett munkákhoz 
igényelhető: 
a)  nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújí-

tása vagy cseréje; 
b)  homlokzatok és födémek hőszigetelése; 
c)  épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása; 

d) a megújuló energiafelhasználás növelése, 

e)  a hagyományos energiahordozók megújuló energiafor-
rásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az 
energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és 
a hálózatba való esetleges visszatáplálásra�

(8) A pályázat tárgya csak teljes épület vagy dilatációval 
határolt épületrész lehet�
(9) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása 
előtt már megkezdett beruházáshoz� 
(10) Nem nyújtható támogatás olyan lakásszövetkezet-
nek és társasházi közösségnek, amelynek a közüzemelte-
tőkkel szemben lejárt tartozása, egyéb köztartozása van�
(11) Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fe-
dezhető a lakáson kívüli, ugyanazon épületben létreho-
zott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, 
de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkála-
tok a támogatott programmal egyidejűleg elvégezhetőek�

2. A támogatás formája, mértéke
2. § (1) A támogatás forint alapú, állami kamattámoga-
tású kölcsönhöz nyújtott vissza nem térítendő támogatás, 
melynek mértéke a havi törlesztő részlet 50%-a, de legfel-
jebb lakásonként 3000 Ft/hó lehet�
(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint történik�
(3) A támogatás összegét az Önkormányzat a támogatá-
si szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki át-
adás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől, havonta fizeti 
a pályázó részére 60 hónapon keresztül�
(4) Az önkormányzat jogosult a támogatás folyósítását 
felfüggeszteni, amennyiben a pályázó a pénzintézettel 
szemben fennálló törlesztési kötelezettségének vagy a 
támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettségének 
nem tesz eleget� 
(5) Az önkormányzat a pályázó által felvett bankhitellel 
összefüggésben a támogatáson felüli egyéb pénzügyi tel-
jesítésre nem kötelezhető�

3. Pályázati feltételek
3. § (1) A Pályázatot a lakásszövetkezetek és a társashá-
zak nyújthatják be�
(2) A felújítási programban való pályázati részvétel fel-
tételei:
a)  a pályázattal érintett munkálatok megfelelnek az e ren-

deletben foglaltaknak,
b)  a tulajdonosok által jóváhagyott közgyűlési határozat 

csatolása arról, hogy a pályázatban foglalt beruházást 
maradéktalanul megvalósítják,

c)  a társasháznak az önkormányzattal szemben nem áll 
fenn tartozása, 4
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1. melléklet a 16/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

I. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének a nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megálla-
pító 1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Érd Megyei Jogú Város területén 
(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

Sorsz. „A”
Megnevezés

„B”
Égéstermék-elvezetők 

jele

„C”
2014. évi nettó díj

1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 1140 Ft/db/alkalom
1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1 000 Ft/db/alkalom
1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 540 Ft/fm/alkalom
1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 420 Ft/fm/alkalom
1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 740 Ft/fm/alkalom
1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 560 Ft/fm/alkalom
1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 1 240 Ft/db/alkalom
1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 620 Ft/fm/alkalom

1.10. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 480 Ft/fm/alkalom
1.11. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 780 Ft/fm/alkalom
1.12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 580 Ft/fm/alkalom
1.13. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 1140 Ft/db/alkalom
1.14. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1000 Ft/db/alkalom
1.15. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 540 Ft/fm/alkalom
1.16. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 420 Ft/fm/alkalom
1.17. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 740 Ft/fm/alkalom
1.18. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 560 Ft/fm/alkalom
1.19. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 1 240 Ft/db/alkalom
1.20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.21. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 620 Ft/fm/alkalom
1.22. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 480 Ft/fm/alkalom
1.23. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 780 Ft/fm/alkalom
1.24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 580 Ft/fm/alkalom
1.25. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 680 Ft/szint/alkalom
1.26. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 580 Ft/szint/alkalom
1.27. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 680 Ft/szint/alkalom
1.28. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 580 Ft/szint/alkalom
1.29. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 820 Ft/szint/alkalom
1.30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 720 Ft/szint/alkalom
1.31. Egyedi Tartalék ET 600 Ft/db/alkalom
1.32. Központi Tartalék KT 270 Ft/fm/alkalom
1.33. Nagyjáratú Tartalék NT 370 Ft/fm/alkalom
1.34. Gyűjtő Tartalék GT 280 Ft/szint/alkalom
1.35. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került
1.36. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja
1.37. a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni”

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

16/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletek módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény 13� § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi 
CLXXXIX� törvény 13� § (1) bekezdés 2� pontjában és 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012� évi 
XC� törvény 2� § b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012� évi XC� törvény 13� § (3) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősé-
ge, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos 
Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:
1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város területén történő 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. 

(XII.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésé-
ben a „2.” szövegrész hatályát veszti.
(2) Az Érd Megyei Jogú Város területén történő ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen 
rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. § A Pest megye területén történő kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkor-
mányzati rendelet 2. melléklete jelen rendelet 2. mel-
léklete szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit 2014. március 29-től kell alkalmazni.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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2. melléklet a 16/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

I. A Pest megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányza-
ti rendelet 2. mellékletének 1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Pest megye területén 
 (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

Sorsz. „A”
Megnevezés

„B”
Égéstermék-elvezetők jele

„C”
2014. évi nettódíj

1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 1140 Ft/db/alkalom
1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1 000 Ft/db/alkalom
1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 540 Ft/fm/alkalom
1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 420 Ft/fm/alkalom
1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 740 Ft/fm/alkalom
1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 560 Ft/fm/alkalom
1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 1 240 Ft/db/alkalom
1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 620 Ft/fm/alkalom

1.10. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 480 Ft/fm/alkalom
1.11. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 780 Ft/fm/alkalom
1.12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 580 Ft/fm/alkalom
1.13. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 1140 Ft/db/alkalom
1.14. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1000 Ft/db/alkalom
1.15. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 540 Ft/fm/alkalom
1.16. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 420 Ft/fm/alkalom
1.17. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 740 Ft/fm/alkalom
1.18. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 560 Ft/fm/alkalom
1.19. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 1 240 Ft/db/alkalom
1.20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.21. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 620 Ft/fm/alkalom
1.22. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 480 Ft/fm/alkalom
1.23. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 780 Ft/fm/alkalom
1.24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 580 Ft/fm/alkalom
1.25. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 680 Ft/szint/alkalom
1.26. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 580 Ft/szint/alkalom
1.27. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 680 Ft/szint/alkalom
1.28. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 580 Ft/szint/alkalom
1.29. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 820 Ft/szint/alkalom
1.30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 720 Ft/szint/alkalom
1.31. Egyedi Tartalék ET 600 Ft/db/alkalom
1.32. Központi Tartalék KT 270 Ft/fm/alkalom
1.33. Nagyjáratú Tartalék NT 370 Ft/fm/alkalom
1.34. Gyűjtő Tartalék GT 280 Ft/szint/alkalom
1.35. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került
1.36. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja
1.37. a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni”

II. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének a lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megállapító 1. 
táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Érd Megyei Jogú Város területén 
(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

Sorsz. „A”
Megnevezés

„B”
Égéstermék-elvezetők jele

„C”
2014. évi nettó díj

1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 845 Ft/db/alkalom
1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1 000 Ft/db/alkalom
1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 540 Ft/fm/alkalom
1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 420 Ft/fm/alkalom
1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 764 Ft/fm/alkalom
1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 560 Ft/fm/alkalom
1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 758 Ft/db/alkalom
1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 620 Ft/fm/alkalom

1.10. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 480 Ft/fm/alkalom
1.11. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 780 Ft/fm/alkalom
1.12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 580 Ft/fm/alkalom
1.13. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 845 Ft/db/alkalom
1.14. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1000 Ft/db/alkalom
1.15. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 540 Ft/fm/alkalom
1.16. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 420 Ft/fm/alkalom
1.17. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 764 Ft/fm/alkalom
1.18. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 560 Ft/fm/alkalom
1.19. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 758 Ft/db/alkalom
1.20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1 080 Ft/db/alkalom
1.21. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 620 Ft/fm/alkalom
1.22. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 480 Ft/fm/alkalom
1.23. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 780 Ft/fm/alkalom
1.24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 580 Ft/fm/alkalom
1.25. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 525 Ft/szint/alkalom
1.26. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 580 Ft/szint/alkalom
1.27. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 525 Ft/szint/alkalom
1.28. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 580 Ft/szint/alkalom
1.29. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 527 Ft/szint/alkalom
1.30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 720 Ft/szint/alkalom
1.31. Egyedi Tartalék ET 600 Ft/db/alkalom
1.32. Központi Tartalék KT 270 Ft/fm/alkalom
1.33. Nagyjáratú Tartalék NT 370 Ft/fm/alkalom
1.34. Gyűjtő Tartalék GT 280 Ft/szint/alkalom
1.35. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került
1.36. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja
1.37. a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni”
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(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) d), 
29. § (1) bekezdésében foglaltak megszegi.
(5) Amennyiben a Közterület-felügyelet a köztisztasági ren-
delet 27.§ (1) bekezdés a) c) d) pontjainak, vagy a 29.§ (1) 
bekezdésének megsértését észleli, 72 órás határidővel, ameny-
nyiben a köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontjá-
nak megsértését észleli, 24 órás határidővel felhívja az ingat-
lantulajdonost a rendeletben foglaltak betartására.
(6) A köztisztasági rendelet 27. § (1) b), 29. § (1), vagy 
34.§-ának megszegése esetén helyszíni bírság kiszabásának 
van helye.”
3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. 
(I.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglal-
takat megszegi. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. 
(I.28.) önkormányzati rendelet 7. § (3); 8. § (1)-(2) bekez-
désében foglaltakat megszegi. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartások 
esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.”
4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 150.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a helyi közutak, azok műtárgyai és 
tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közút-
rendelet) 7. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a közút-rendelet 15. §-ában foglaltakat 
megszegi. 
(3) A közút-rendelet 15. §-ában foglaltak megszegése esetén 
helyszíni bírság kiszabásának van helye.”
5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el és természetes személy esetén 200.000,- Ft-

ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a tehergépkocsik közlekedésének 
súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI. 10.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.”
6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki közterületek használatáról szóló 
68/2011.(X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
közterület-rendelet) 3. § -ában foglaltakat megszegi.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a közterület-rendelet 4. § -ában foglal-
takat megszegi.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterület-
rendelet 5. §-ában foglaltakat megszegi.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a közterület-rendelet 22. § (1) be-
kezdésében foglaltakat megszegi.
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott magatartás ese-
tén helyszíni bírság kiszabásának van helye.”
7. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a köztemetők fenntartásáról, rend-
jéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI.29.) önkormány-
zati rendelet 8. §-ában foglaltakat megszegi.”
8. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki Érd Megyei Jogú Város Helyi Építé-
si Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 6. § (3) bekezdésében fog-
laltakat megszegi.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható az, aki a HÉSZ 9. § (17) bekezdésében foglaltakat 
megszegi.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

17/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete a köztemetők fenntartásáról, 
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999� évi XLIII� törvény 41� § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� 
törvény 13� § (1) bekezdés 2� pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemelte-
téséről szóló 31/1999. (XI.29.) önkormányzati rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:
„(3) Más településen lakott elhunytat a hozzátartozó kérésére 
a polgármester engedélyével lehet eltemetni. A hozzájárulást, 
amennyiben az elhunyt egy érdi lakosnak a Polgári Törvény-
könyv szerinti közeli hozzátartozója, nem lehet megtagadni.”
2. § A Rendelet 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:
„(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a temetési hely 
felett rendelkezésre jogosult kérelmére – a (3) bekezdés kivé-
telével – meghosszabbítható (újraváltható). Az újraváltás idő-
tartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél 
lehet rövidebb is a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18. § (2) 
bekezdésében előírtak szerint, mely esetén az újraváltásért 
fizetendő díj a megváltási díj időarányosan csökkentett része.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha
a)  a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra 

kívánja felhasználni; erről a temetési hely felett rendelkez-
ni jogosult nyilatkozatot kérhet,

b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a rendelet előírásainak.”
3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. §-a. 
4� § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba�

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

18/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 

szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011� CLXXXIX� törvény 143� 
§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi 
CLXXXIX� törvény 8� § (2) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 
szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„3. § (2) A 4. § és 14.§-ban meghatározott magatartási sza-
bályok megszegése miatti indult eljárások lefolytatása a jegyző 
hatáskörébe tartozik.”
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetőivel 
szemben közigazgatási bírság, illetve ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság szabható ki.”
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki az ingatlanok és közterületek tisz-
tán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: köztisztasági rendelet) 
17. § (2) e) pontjában, 18. § (4), 19. § (3) bekezdésében 
foglaltakat megszegi. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 200�000,- 
Ft-ig, jogi személy esetén 1�000�000,- Ft-ig terjedő közigaz-
gatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27� 
§ (1) a), 27� § (1) c); 33� § (1), 34�§-ában foglaltak megszegi�
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50�000,- 
Ft-ig, jogi személy esetén 300�000,- Ft-ig terjedő közigaz-
gatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 
27� § (1) b) pontjában foglaltak megszegi�
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

19/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a köz-
étkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő té-
rítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997� évi XXXI� törvény 29� §-ában, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993� évi III� 
törvény 92� § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) bekezdés 8� 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) Szociális rászorultság esetén az Önkormányzat 
házi gyermekfelügyeletet biztosít hat hónap időtartamra,– 
mely kérelemre legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható 
– de legfeljebb a gyermekek 2 éves koráig, napi maximum 8 
órában gondozónőt biztosít azon családok részére, ahol:

a) ikerpárt és fogyatékos gyermeket, 
b) kettő vagy több ikerpárt, vagy
c) hármas, vagy annál nagyobb számú ikreket nevelnek�” 
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 
melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mel-
léklet lép.
3. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba. 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

9. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályo-
zásról szóló 61/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdésében foglaltakat megszegi.” 
10. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki az egyes fás szárú növények védelmé-
ről szóló 63/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 
bekezdésében foglaltakat megszegi.”
11. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság-
gal sújtható az, aki a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 
26/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
haszonállat-rendelet) 18. §-ában foglaltakat megszegi.
 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes személy esetén 150.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a haszonállat-rendelet 11. § (3) bekez-
désében és 25. §-ában foglaltakat megszegi.”
12. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a közterületek elnevezéséről és az el-
nevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, va-
lamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. 

(V. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-ában vagy a 19. § (1)-
(2) bekezdésében foglaltakat megszegi.”
13. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki az önkormányzat jelképeit az ön-
kormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint 
a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. 
(V.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély 
nélkül, az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon 
használja fel vagy állítja elő.”

14. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, 
jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki a város nevét az Érd Város névhasz-
nálatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően 
használja.”
15. § Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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2. melléklet a 19/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények 
napi nyersanyag költsége 2014. július 1-jétől

(ÁFA nélkül, Ft-ban)
Intézmény Nyersanyag norma Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Bölcsőde 411,68 107,40 44,74 170,04 89,50 0,00
Óvoda 313,24 0,00 59,07 204,05 50,12 0,00
Általános Iskola 377,68 0,00 71,60 245,23 60,85 0,00
Középiskola 281,03 0,00 0,00 281,03 0,00 0,00
Időseket ellátó otthon 715,97 143,21 0,00 322,18 125,28 125,28
Habilitációs központ 590,68 143,21 0,00 322,18 125,28 0,00
Alkalmazottak 447,46 89,50 0,00 277,43 0,00 80,53
Diétás étkezés 1 073,96 214,80 125,28 447,48 107,40 179,00
Szociális étkezők 316,83 0,00 0,00 316,83 0,00 0,00
Vendég étkezők 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kollégium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. melléklet a 19/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás formái

Intézményi térítési 
díj összege

Intézményi térítési 
díj összege

Önköltség

  Napi díj Havi díj Étkezés Működési
Bölcsődei étkezés 530,- Ft   1.146,- Ft/fő  
Bölcsődei gondozás

2�390,- Ft 50�190,- Ft   4�360,- Ft/fő 
Apró Falva Bölcsőde
Bölcsődei gondozás

1�725,- Ft 36�225,- Ft   3�696,- Ft/fő
Pöttöm Sziget Bölcsőde
Házi gyermekfelügyelet 1�005,- Ft/óra      1�003,- Ft 
 Étkeztetés 985,- Ft   943,- Ft 263,- Ft
      Összesen: 1.206,- Ft/fő
+ kiszállítás 170,- Ft   170,- Ft
       
 Házi segítségnyújtás 1�065,- Ft/óra   1�353,- Ft/óra
       

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 0 39�343,- Ft/készülék/év

Támogató szolgálat        
személy szállítás 0       130,- Ft/fő/km
személyi segítés 0   1�390,- Ft/ óra
Idősek klubja      
étkezés 1�620,- Ft/fő   1�620,- Ft/fő
tartózkodás 1�170,- Ft/fő   1�606,- Ft
Személyszállítás 480,- Ft/fő/nap   480,- Ft/fő/nap

Habilitációs Központ        
         
Gyermek        
- étkezés 750,- Ft/fő   1.620,- Ft  
- tartózkodás 2�465,- Ft/fő     3�034,- Ft/fő
         
Felnőtt        
- étkezés 1.620,- Ft/fő   1.620,- Ft  
- tartózkodás 2�465,- Ft/fő     3�857,- Ft/fő
         
Családok átmeneti 
otthona

990,- Ft/fő 29�700,- Ft   2�733,- Ft/fő
Férfi- Női hajléktalan 
átmeneti szálló

390,- Ft 11�700,- Ft   1�675,- Ft/fő

Idősek otthona 3�785,- Ft  113�550,- Ft 2�113,- Ft* 4�176,- Ft 

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)
 *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

21/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011� évi CXCIX� törvény 
237� §-ben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32� cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatá-
sairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkor-
mányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„4. § (1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, 
illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók: 

1. Lakáscélú támogatás;
1.1 lakásépítési támogatás,
1.2 lakásvásárlási támogatás,
1.3 lakásbővítési támogatás,
1.4 lakáskorszerűsítési támogatás,
1.5 lakáshitel törlesztéshez nyújtott támogatás.

2. Albérleti díj hozzájárulás;

3. Családalapítási támogatások:
3.1 házasságkötési támogatás,
3.2 gyermekszületési támogatás,

4. Rendkívüli pénzbeli szociális segély;
5. Temetési segély;
6. Illetményelőleg;
7. Képzési hozzájárulás;
8.  Szemüveg, kontaktlencse, védőszemüveg készítésének költ-

ségeihez történő hozzájárulás;
9. Üdülési jog igénybevételének biztosítása.”.
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az „eseti szociá-
lis segélyben,” szövegrész helyébe a „rendkívüli pénzbeli 
szociális segélyben,” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba. 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

23/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. 

(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevé-
kenységről szóló 2000� évi II� törvény 2� § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 
1997� évi CLIV tv� 152� § (2) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. 
melléklete szerint módosul.

2.§ A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 
önkormányzati rendelet 1/A. melléklete jelen rendelet 
2. melléklete szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

20/2014. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 41/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993� évi 
III� törvény a 132� § (4) bekezdésében, valamint a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997� évi 
XXXI� törvény 18� § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) bekezdés 8� 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
41/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (további-
akban: Rendelet) 11. § (2) bekezdése az alábbi n) pont-
tal egészül ki:
[Az önkormányzati segély az alábbi esetekben indokolt:]

„n) a gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ki-
adások biztosításához.”

2. A Rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati segély összege 
a)  a 11. § (2) bekezdés a), d), f ) és i) pontjában foglalt esetben 

alkalmanként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 
300%-át,

b)  a 11. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben, ha a te-
mettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg:
ba)  a nyugdíjminimum 100 %-át, akkor a támogatás alap-

jának a 1,5-szerese,
bb)  a nyugdíjminimum 150 %-át, akkor a támogatás alap-

jának az 1,25-szöröse,
bc)  a nyugdíjminimum 200 %-át, akkor a támogatás alap-

jának 1-szerese,
bd)  a nyugdíjminimum 300 %-át, akkor a támogatás alap-

jának 0,75-szöröse,
c)  a 11. § (2) bekezdés n) pontjában foglalt esetben gyerme-

kenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50%-át.”
(3) A 11. § (2) bekezdés f ) pontja esetén a segély összegét 
közvetlenül a szolgáltatónak kell utalni. Ez a támogatási for-
ma egy évben egyszer vehető igénybe, akár az adósságkezelési 
szolgáltatás önrészeként is.”
3. § Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester     

A Közgyűlés elfogadta a 2014. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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Vág utca     Teljes
Visó utca    Teljes
Zagyva utca   Teljes
Zala utca    Teljes
Zápor utca    Teljes

Zuhatag utca   Teljes
Zsil utca    Teljes
Zsilip utca   Teljes
Zsitva utca   Teljes

Megosztás utáni lakosságszám:
0-18 éves korig: 517 fő; 19-62 éves korig: 1931 fő; 63 éves kor felett: 664 fő; Összesen: 3112 fő”

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1/A. mellékletének a Fogorvosi körzeteket tartalmazó utcajegyzéke a következő rendelke-
zéssel egészül ki:

„11. körzet:
Aba utca     Teljes
Ádám utca    Teljes
Ágoston utca   Teljes
Ajtony utca   Teljes
Aladár utca   Teljes
Álmos utca    Teljes
András utca   Teljes
Antal utca    Teljes
Ányos utca    Teljes
Apály utca    Teljes
Aranyos utca 2-30-ig Páros Aranyos utca 1-69-ig 
 Páratlan
Attila utca   Teljes
Balatoni út 000001 000063/D  Páratlan
Balatoni út 000002 végig Páros
Barca utca    Teljes
Béga utca    Teljes
Berettyó utca  Teljes
Berezna utca   Teljes
Bodrog utca   Teljes
Budafoki út   Teljes
Csele utca    Teljes
Diósdi út 000016 
végig Páros
Diósdi út 013697 végig Hrsz�foly
Dráva utca    Teljes
Duna utca    Teljes
Galga utca    Teljes
Garam utca    Teljes

Hanság utca   Teljes
Kis-Duna utca  Teljes
Poprád utca   Teljes
Rába utca    Teljes
Rábca utca    Teljes
Rákos utca    Teljes
Rebarbara utca  Teljes
Repkény utca   Teljes
Rezeda utca   Teljes
Ricinus utca   Teljes
Rima utca    Teljes
Rózsa utca    Teljes
Sajó utca    Teljes
Sárd utca 1-29-ig  páratlan Sárd utca   
 2-36-ig  páros
Sárvíz utca   Teljes
Sebes utca    Teljes
Séd utca     Teljes
Sió utca     Teljes
Szalajka utca  Teljes
Szalvia utca   Teljes
Szamos utca   Teljes
Szarkaláb utca  Teljes
Szegfű utca   Teljes
Tisza utca    Teljes
Tó utca     Teljes
Tulipán utca   Teljes
Viola utca    Teljes

Megosztás utáni lakosságszám:
 0-18-éves korig: 567 fő; 19-62 éves korig: 2135 fő; 63 éves kor felett:898 fő; Összesen: 3600 fő”

1. melléklet a 23/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

1� A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011� (VIII�1�) önkormány-
zati rendelet 1� melléklet 1�1 táblájának C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

[1�1 KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK]

(KÖRZET) C

1 ÉRD, RÓMAI ÚT. 24.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblájának B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

[1�3 KÖRZETEK SZERINTI FOGVOSOK ÉS RENDELŐK]

(KÖRZET) B

5 SZÉP ÉS ÉP FOG KFT

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblája a következő sorral egészül ki:

11 DR. DARVAS JULIANNA SZÉP ÉS ÉP FOG KFT ÉRD BUDAI ÚT 3. FSZT. 2.

2. melléklet a 23/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1/A. mellékletében a Fogorvosi 5. körzet utcajegyzéke helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. körzet
Ábel utca Teljes
Ákos utca Teljes
Aranyos utca 71-től végig
Árva utca Teljes
Csermely utca  Teljes
Dagály utca   Teljes
Ér utca     Teljes
Forrás tér    Teljes
Hernád utca   Teljes
Homoród utca   Teljes
Hortobágy utca  Teljes
Ipoly utca    Teljes
Kapos utca    Teljes
Kerka utca    Teljes
Körönd tér    Teljes
Körös utca    Teljes
Küküllő utca   Teljes
Laborc utca   Teljes
Lajta utca    Teljes
Láp utca     Teljes
Lapály utca   Teljes
Latorca utca   Teljes
Lendva utca   Teljes
Marcal utca   Teljes
Maros utca    Teljes
Meder utca    Teljes
Morva utca    Teljes

Mura utca    Teljes
Nádas utca    Teljes
Néra utca    Teljes
Nyárád utca   Teljes
Nyitra utca   Teljes
Olt utca     Teljes
Ondava utca   Teljes
Patak utca    Teljes
Sárd utca 31-től végig
Sárd utca      38-tól végig
Sárrét utca   Teljes
Sás utca     Teljes
Száva utca    Teljes
Szinva utca   Teljes
Talabor utca   Teljes
Tállya utca   Teljes
Tápió utca    Teljes
Tarcal utca   Teljes
Tarna utca    Teljes
Temes utca    Teljes
Terasz utca   Teljes
Tétényi utca   Teljes
Topoly utca   Teljes
Töltés utca   Teljes
Túr utca     Teljes
Túróc utca    Teljes
Ung utca     Teljes
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

158/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

a Városi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapi-
tányság 2013� évben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja� 
Határidő: határozat közlésére: 2014� július 4�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

159/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az iparosított technológiával épült lakóépületek ener-
gia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének és 
felújításának támogatásához szükséges költségvetési 

fedezet biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást ered-
ményező korszerűsítésének és felújításának támogatásáról 
szóló 15/2014� (VI� 30�) önkormányzati rendelet alapján 
nyújtandó önkormányzati támogatáshoz szükséges költ-
ségvetési fedezetet biztosítja�
A kötelezettségvállaláshoz szükséges költségvetési elő-
irányzat 15�000�000,- Ft a 2014� évi költségvetés általános 
tartaléka terhére kerül átvezetésre� A támogatás finan-
szírozásához szükséges pénzeszköz a bérlakás bevételi 
alszámlán rendelkezésre áll� 
Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015-2019� 
években a megvalósult és megvalósuló beruházások tá-
mogatásához szükséges forrást az adott évi költségvetési 
rendeletben a Bérlakás Alap terhére a rendelkezésre álló 
forrás erejéig biztosítja�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014� évi 
költségvetésről szóló 2/2014� (II�6�) önkormányzati ren-
delet 5� § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott 
döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az általá-
nos tartalék terhére hajtsa végre�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására�
Határidő: a támogatási szerződések megkötése pályázati 
felhívásban előírt határidőben
Felelős: T� Mészáros András polgármester

160/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

fogorvosi alapellátási feladatok tárgyában megkötött 
feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a FORTUNADENT 
Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 2700 Cegléd Szél u� 16� fióktelep: 2030 Érd Fel-
ső utca 39-41� Cg�:13-09-159405, képviseli: Bacskai János 
ügyvezető) 2012� október 9-én vegyes fogorvosi alapellátási 
feladatok ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szer-
ződést 2014� augusztus 31-i hatállyal közös megegyezéssel 
a határozat melléklete szerinti tartalommal megszünteti�
A Közgyűlés az érdi ingatlan nyilvántartásban 22765 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd Felső 
utca 39-41� szám alatt található, önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlannak a fenti társaság telephelyeként törté-
nő működtetésére vonatkozó hozzájárulását a szerződés 
megszűnésének napjával visszavonja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellá-
tási szerződés megszüntetésének aláírására�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

161/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

feladat-ellátási szerződés megkötéséről az 5. számú 
vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak 

ellátására

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014� szeptember 
1-jétől 2017� október 31-ig terjedő határozott időtartamra 
a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási 
szerződést köt a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Fele-
lősségű Társasággal (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos 
út 22� Cg�: 13-09-150823 képviseli: dr� Jenei András ügy-
vezető) az 5� számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási 
feladatainak ellátására� 
2� A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szerződést kössön� A fogorvo-
si tevékenységet dr� Zsingor Anna fogorvos látja el, aki a 
Szép és Ép Fog Kft� alkalmazottja�
3� A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� az 
érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41� szám 
alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 
telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, 
bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa�

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsola-
tos kötelezettség nem terheli�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

162/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

előszerződés megkötéséről a 11. számú vegyes 
fogorvosi praxis ellátására

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr� Darvas Julian-
nát a 11� számú új vegyes fogorvosi praxis (Érd, Budai út 
3� fszt� 2) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyiben 
a fogszakorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog meg-
szerzését igazolja� A Közgyűlés ennek érdekében a hatá-
rozat 1� mellékletét képező előszerződést megköti�
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi új 11� számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó 
praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a fog-
orvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelős-
ségű Társasággal – melynek keretében a fogszakorvos a 
tevékenységét végzi – a határozat 2� melléklete szerinti 
tartalommal feladat-ellátási szerződést kössön öt éves ha-
tározott időtartamra�
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szerződést kössön�
4. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsola-
tos kötelezettség nem terheli�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

163/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

Érd városközpont részterületére vonatkozó Helyi 
Építési Szabályzat módosítás véleményezésének 

lezárásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városközpont rész-
területére: Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz� utca 
– Hivatalnok u� – Esküdt utca – alsó vasút – vonatkozó, 
234/2011�(VI�23�), 178/2013�(VI�27�) közgyűlés határo-
zatok szerint folyamatban lévő Helyi Építési Szabályzat, 
és Szabályozási Terv módosításokkal kapcsolatban a kö-
vetkezőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

 – A terv-módosítás véleményeztetése településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012� (XI�8�) kormányrendelet előírásainak meg-
felelően történt� A Korm� rendelet 26� fejezete szerin-
ti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27� fejezet 
szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési do-
kumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az 
egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelez-
ték� Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket a 
Közgyűlés megismerte�

 – A Közgyűlés támogatja, hogy a Szabályozási Tervbe 
kerüljön a 19262 hrsz-ú református templom telkét, és 
a szomszédos 19261/1 hrsz-ú ingatlant érintő, Budai 
út felöli szabályozási vonal, mely igazodik a valós köz-
területi használathoz, lehetővé teszi a tervezett temp-
lomkert kialakítását, és helyet biztosít a körforgalom, és 
környezete tervezett bővítéséhez�  

 – Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve 
a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket 
a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint 
fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indok-
lásával egyetért�

 – Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a 
314/2012� (XI�8�) Korm� rendelet 39�§ (3) szerint a terv-
módosítás véleményezési szakasza lezárul, és a csatolt 
HÉSZ és Szabályozási Terv tervezet az Állami Főépí-
tésznek a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai véle-
mény megkérése céljából benyújtható� 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

164/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

 területrész átadásáról szóló előzetes megállapodás 
megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 
102� § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal előzetes megállapodást köt az Érd Megyei 
Jogú Város északnyugati határához csatlakozó, Sóskút 
Község közigazgatási területéhez tartozó területrészek 
átadásáról� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előzetes 
megállapodás aláírására�
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a terület 
átadás-átvételével kapcsolatos földmérési és földhivatali 
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ingatlan-nyilvántartási, valamint az előzetes megállapo-
dásban szereplő várható költségeket – legfeljebb bruttó 
3�500�000 Ft-ot – 2014� évi költségvetés általános tarta-
lékának terhére biztosítja�

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014� évi 
költségvetésről szóló 2/2014� (II�6�) önkormányzati ren-
delet 5� § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott 
döntésnek megfelelő előirányzat módosítását az általános 
tartalék terhére hajtsa végre�
Határidő: határozat továbbítására – azonnal 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

165/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2014. évi üzleti 
tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesz-
tési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 
az Érd, Diósdi u� 14� szám alatti, 21472 helyrajzi számú 
ingatlan 2014� évi üzemeltetésére 1�136 eFt összegű for-
rást biztosít�
A társaság 2014� évi módosított üzleti tervében az Ön-
kormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás 
összege a fentiek alapján 418�334 eFt-ra változik� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014� évi költ-
ségvetésről szóló 2/2014� (II�6�) önkormányzati rendelet 
5� § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott dönté-
seknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben 
foglaltak szerint általános tartalék terhére hajtsa végre�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

166/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító megbíz-
za az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának Bada Zol-
tánt (szül.: xxx, anyja neve: xxx, lakcíme: xxxxx) határo-
zott időtartamra, 2014� július 1-től 2019� július 1� napjáig�
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

167/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapító ok-
iratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesz-
tési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1�) Az alapító okirat 15� pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„15. Felügyelőbizottság
15.1.  A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság 

működik. 
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Borsitzky Kálmán
Anyja neve: xxx
Lakcím: xxx
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2012. október 31.
A megbízatás lejárta: 2017. október 31.
A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Bada Zoltán
Anyja neve: xxx 
Lakcím: xxx 
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. július 1.
A megbízatás lejárta: 2019. július 1.
Név: Percz Antal
Anyja neve: xxx
Lakcím: xxx
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. október 5.

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új 
tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a 
gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági 
tag, írásban tájékoztatni köteles.” 
2.) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tar-
talommal maradnak hatályban�
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módo-
sított Alapító Okirat aláírására és a Cégbíróság előtti el-
járásra�
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

168/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításáról

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Vá-
rosi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű egyedüli tulajdonosa a 
Társaság alapító okirata (továbbiakban Alapító Okirat) 
bevezető rendelkezését az alábbiakra módosítja:

„amelynek tartalmát a megjelölt alapító az egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról az alábbiak sze-
rint állapítja meg:”
2� Az Alapító okirat IV� pontja az alábbiakra módosul:
„IV A Társaság tevékenysége :
1. A társaság közhasznú tevékenysége:
A társaság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 
34. §-a értelmében közhasznú szervezet.
A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

a) média szolgáltatásain keresztül továbbítja a város és 
környékének lakossága felé a település életének fonto-
sabb eseményeit, kulturális örökségét,

b) Kulturális műsorai révén elősegíti a lakosság nevelését, 
oktatását, 

c) Ellátja a városi kulturális események szervezését. 
Ezen közhasznú tevékenységeket a Társaság a Civil tv. 2. §-a 
19. és 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nél-
kül költséghatékony szervezeti felépítésben Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a kulturális szolgáltatás nyújtása, 
előadó-művészeti szervezet támogatása és a helyi közműve-
lődési tevékenység támogatása közfeladataihoz kapcsolódóan 
végzi. E közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (to-
vábbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja elő.
A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli Tagján 
kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenysé-
get csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott 
alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztet-
ve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú te-
vékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi tá-
mogatást nem nyújt. 
2. Tevékenységi körök:
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:
Főtevékenység: 59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Előadó-művészet
 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 Alkotóművészet

 Művészeti létesítmények működtetése
 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A társaság további tevékenységei:
  Könyvkiadás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Egyéb kiadói tevékenység
 Film-,videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 Film-, video-, televízióprogram terjesztése
 Filmvetítés
 Hangfelvétel-készítése, kiadása
 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  
 Vezetékes távközlés 
  Vezeték nélküli távközlés
 Műholdas távközlés
 Számítógépes programozás 
  Hírügynökségi tevékenység
 PR, kommunikáció
 Reklámügynöki tevékenység
 Médiareklám
 Fényképészet 
  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
 Egyéb sokszorosítás
 Könyv-kiskereskedelem 
 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
  Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
 Rendezvényi étkeztetés
 Egyéb vendéglátás
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Videókazetta, lemez kölcsönzése
 Utazásszervezés
 Egyéb foglalás”
3� Az Alapító Okirat IX� pontja az alábbiakra módosul:
„IX. A társaság szervezete: 
1. A Tag döntése
A társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatás-
körébe tartozó kérdésekben a Tag dönt, amelyről köteles a 
vezető tisztségviselőt írásban értesíteni. 
Az ügyvezetők a Tag döntéseiről folyamatos nyilvántartást 
vezetnek (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalu-
kat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok 
könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpont-
jának és hatályának világosan ki kell derülnie. 
A Tag döntései nyilvánosak. Amennyiben a Tag más szemé-
lyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezetők írásban, 
ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktala-
nul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos 
honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.
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II. HATÁROZATOKIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2014. JÚNIUS 30. IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2014. JÚNIUS 30.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a 

társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági 
tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok 
közeli hozzátartozójával köt.

b) a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági 
jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasz-
nálására vonatkozó döntést;

c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész 

bevonásának elrendelése;
e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása;
f ) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívá-

sa, díjazásának megállapítása;
g) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásá-

nak megállapítása;
h) az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérí-

tési igények érvényesítése;
i) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának 

elhatározása,
j) az alapító okirat módosítása;
l) mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal.

2. A Felügyelő Bizottság és az ügyvezetők véleményének 
beszerzése:
A Tag a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kér-
désekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság, 
valamint a felelős személyek véleményének megismerése érde-
kében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. 
Az írásos vélemények, illetve az ülésről készültjegyzőkönyvek 
nyilvánosak.
A vélemény beszerzése oly módon történik, hogy a Tag dön-
tési tervezetét írásban eljuttatja az érintettek részére (ügyve-
zető, Felügyelő Bizottság elnöke) véleményezésre. A Felügyelő 
Bizottság fentiek szerinti véleményét elsősorban bizottsági 
ülésen hozza, melyet a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a 
bizottsági napirendi pontok közé felvenni, és a Bizottságot a 
döntéstervezet átvételét követő 8. napra levélben, faxon vagy 
e-mailban összehívni, a napirendi pontok írásos megküldésé-
vel. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez 3 tag jelen-
léte szükséges. A Felügyelő Bizottság véleményét nyilvános 
ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A véleményező fó-
rumok kötelesek az átadott tervezetekről legkésőbb az átvétel-
től számított 15. napon belül véleményüket írásban eljuttatni 
a Tag részére. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény 
beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, 
azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon 
belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelke-

zésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült 
jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a Tag ha-
tározatával együtt – a döntés meghozatalától számított har-
minc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell 
helyezni. A Tag a véleményező fórumok részére döntését a 
döntés meghozatalától számított 3 napon belül köteles írásban 
megküldeni. 
3. Összeférhetetlenség a döntéshozatal során:
A döntéshozó határozathozatalában nem vehet részt az a sze-
mély, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jog-
ügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a köz-
hasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Tag köteles az Áht. értelmében szabályzatot alkotni a 
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, Felügyelő Bizott-
sági tagjai és más, a Tag által meghatározott vezető állású 
munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb 
elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot legkésőbb jelen 
alapító okirat elfogadásától számított 30 napon belül kell el-
készíteni és az elfogadásától számított harminc napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni.” 
4� Az Alapító Okirat X� pontja az alábbiakra módosul:

„X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja :
1. Társaság ügyvezetői: 

Bozsogi János István
Anyja neve: xxx
Született: xxx
Lakcím: xxx 
Adóazonosító jel: xxxxxxxxxxx

Bozsogi János a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen 
képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 
2015. február 17-ig szól. 

Baller László
Anyja neve: xxx
Született: xxx
Lakcím: xxx
Adóazonosító jel: xxxxxxxxxxx

Baller László a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen 
képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 
2015. február 17-ig szól. Gyakorolja mindazokat az egyéb 
munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket 
nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. 
A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, mó-
dosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a 
tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja.

2. Az ügyvezetők jogosítványai és kötelezettségei:
Az ügyvezetők
a) együttesen jogosultak a társaság képviseletére és ügyeinek 

intézésére;
b) kötelesek a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabá-

lyai szerint szerződést kötni;
c) kötelesek elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, 

vagyonkimutatását;
d) gondoskodnak a jogszabályok által előírt szabályzatok nyil-

vántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési 
kötelezettségek megtételéről;

e) kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító 
okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, 
tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben 
előírt más adatokat;

f ) kötelesek a társaság tagjáról nyilvántartást, tagjegyzéket 
vezetni;

g) kötelesek a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett 
adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cég-
bíróságnak benyújtani;

h) vezetik a határozatok könyvét;
i) a jogszabály és az alapító okirat által előírt egyéb feladato-

kat ellátni;
j) kötelesek a társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti 

titokként megőrizni;
k) a munkáltatói jogokat az erre kijelölt ügyvezető gyakorolja;
l) az tag döntései az ügyvezetőre nézve kötelező érvényűek.

3. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 
szabályok a Ptk. alapján:
a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény el-

követése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítél-
tek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következ-
mények alól nem mentesült.

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztség-
viselője nem lehet.

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől.

d) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvény-
társaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági ré-
szesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 
társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazda-
sági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben 
vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető 
tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától 
számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni 

azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy 
felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet 
szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy 
saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tarto-
zó szerződéseket.

4. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 
szabályok a Civil tv. alapján:
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem 
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a sze-
mély, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztség-
viselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább 
egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős 
összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezá-
rás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adó-
zás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg 
törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoz-
tatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.

5. Megszűnik az ügyvezetői megbízás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamá-

nak lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén feltétel be-

következtével,
c) visszahívással,
d) lemondással,
e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
f ) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásá-

hoz szükséges körben történő korlátozásával,
g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével.
Az ügyvezetőt a Tag bármikor, indokolás nélkül visszahív-
hatja.
Az ügyvezető megbízatásáról a Taghoz intézett nyilatkozat-
tal bármikor lemondhat. 

6. A társaság cégjegyzése 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy 
kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az 
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ügyvezetők együttesen írják a teljes nevüket olyan formában, 
ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.”

5� Az Alapító Okirat XI� pontja az alábbiakra módosul:
„XI. A társaság Felügyelő Bizottsága
1. A Felügyelő Bizottság létrehozása:
A társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll. A Felügyelő Bi-
zottsági tag megbízatása öt évre szól. A Felügyelő Bizottsági 
tagjait a Tag jelöli ki és azok általa bármikor visszahívhatók 
vagy újraválaszthatók.

2. A Felügyelő Bizottság hatásköre, feladatai:
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet műkö-
dését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselők-
től jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultsá-
gának megfelelően a döntéshozót vagy az ügyvezetőt tájékoz-
tatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy 

a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy követ-
kezményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 
jogosult döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült 
fel.

A döntéshozót vagy az ügyvezetőt a Felügyelő Bizottság indít-
ványára – annak megtételétől számított harminc napon belül 
– intézkedés megtételére kell felhívni. Ha az arra jogosult a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intéz-
kedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles hala-
déktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

3. A Felügyelő Bizottság működése: 
A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnö-
köt választ. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente 
legalább egyszer ülésezik. A Felügyelő Bizottság határozatké-
pességéhez 3 tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással 
állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. A Felügyelő Bizottság 
ülései nyilvánosak. Az ülést és az arról készült jegyzőkönyvet 
az elnök vezeti.
A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelő Bizottság 
ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tag hagy jóvá.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, 
vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezetés a felügyelő 
bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdeké-
ben köteles értesíteni a Tagot.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze levélben, fa-
xon vagy e-mailban a napirendi pontok megküldésével. A Bi-
zottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a 
Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 
intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli idő-
pontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem 
tesz eleget, a Tag maga jogosult az ülés összehívására. 

4. Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a Ptk. alapján:
a) Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítél-
tek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következ-
mények alól nem mentesült.

b) Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítélet-
ben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelő 
bizottsági tagja nem lehet.

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a felü-
gyelő bizottsági tagsági tevékenységtől.

d) A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő rész-
vénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társa-
sági részesedést, és nem lehet felügyelő bizottsági tag olyan 
gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyan-
olyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, 
amelyben felügyelő bizottsági tag. Ha a felügyelő bizottsá-
gi tag új felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a 
tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles 
e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető 
tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A felügyelő bizottsági tag és hozzátartozója – a mindennapi 
élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében 
vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe 
tartozó szerződéseket.

5. Összeférhetetlenségi szabályok a Civil tv. alapján:
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a sze-
mély, aki
a) a döntést hozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevé-

kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – 
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzá-
tartozója.

6. A társaság Felügyelő Bizottsága 2015. április 30. nap-
jáig:

Név: Dr. Fodróczy Géza 
Név: Hudák Ágnes 
Név: Dózsa György 

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével 
bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jel-
leggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása 
nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jo-
gát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési 
feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megsze-
gésével okozott károkért.
A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügy-
vezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfe-
lelően kell alkalmazni.”

6� Az Alapító Okirat XII� pontja az alábbiakra módosul:
„XII. Könyvvizsgáló kijelölése:
A társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el. 
A társaság könyvvizsgálóját a Tag jelöli ki.

1. A könyvvizsgáló feladatköre:
A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli 
törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és en-
nek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gaz-
dasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója meg-
felel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet 
ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményéről.
A társaság könyvvizsgálóját a Tagnak a társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. 
A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmara-
dása az ülés megtartását nem akadályozza.
Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának 
olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személy-
lyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körül-
ményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő 
bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért 
való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles 
az ügyvezetésnél vagy a Tagnál kezdeményezni a szükséges 
intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet 
eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről 
a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó 
bíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit 
üzleti titokként köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályok-

ban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelős-
ségi szabályok szerint felel.

2. Összeférhetetlenségi a Ptk. alapján:
a) Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság 
tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e sze-
mélyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a 
társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és 
annak megszűnése után három évig.
b) Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági tár-
saság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan 
együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói fel-
adatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

3. Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szerveze-
tekről szóló törvény alapján:
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntést hozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy 

tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevé-

kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – 
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

e) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzá-
tartozója.

4. A társaság könyvvizsgálója
A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. február 
17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig szól. 
A társaság könyvvizsgálója: 
 Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft. 
 székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1.
   cégjegyzékszám: 01-09-694748
  kamarai nyilvántartási szám: 001874
A könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgáló:
 Szilágyi Dezső 
 Lakcím: xxxx
 kamarai tagsági ig. sz.: 004653”

7� Az Alapító Okirat XIV� pontja az alábbiakra módosul:
„XIV. Beszámolási szabályok, közhasznúsági melléklet
A társaság köteles közhasznú tevékenységének és gazdálkodásá-
nak beszámolóját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének minden évben május 31-ig bezárólag benyújtani.
A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyide-
jűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval 
azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
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A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a Tag 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznú szervezet be-
számolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
és abból saját költségére másolatot készíthet, illetve az ügy-
vezetők gondoskodnak az Érdi Újságban és a város hivatalos 
honlapján (www.erd.hu) azok közzétételéről”
8� Az Alapító Okirat XVII� pontja az alábbiakra módosul:
„XVII. Vegyes rendelkezések 
Egyedüli Tag rögzíti, hogy a határozatai nyilvánosak, azokat 
bárki megtekintheti.
A Társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele mód-
jával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot 
biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon 
(közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen alapító okiratban 
szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzí-
tésével. Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a 
nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jog-
szabályban rögzített körben, saját honlapján megjelentetett 
közleményben közzéteszi az adatokat. 
Jelen közhasznú társaság más gazdasági társaságnak nem lehet 
tagja, ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. A társaság 
tagja lehet más közhasznú szervezetnek, feltéve, hogy az nem 
tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait 
kell megfelelően alkalmazni.”
9� Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tar-
talommal maradnak hatályban�
10� A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosí-
tott alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra�
Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

169/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 
megkötött szerződés megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013� március 29� 
napján az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására megkötött szerződést 2014� jú-
nius 30� napjával közös megegyezéssel megszünteti�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés meg-
szüntetésről szóló jognyilatkozat aláírására�
Határidő: szerződés megszüntetésére: 2014� június 30�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

170/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vo-
natkozó megállapodás újrakötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012� évi CLXXXV� törvény 90� § (8) bekezdése alapján 
2014� július 1� napjától 2024� július 1� napjáig 10 évre 
terjedő határozott időtartamra Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás ellátására az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 
2030 Érd, Alsó u� 1; cégjegyzékszám:13-09-160121) 
jelöli ki�
A Közgyűlés az Érd és Térsége Hulladékkezelési Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződést köt� 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására�
Határidő: szerződés megkötésére: 2014� július 1�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

171/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

együttműködési megállapodás megkötéséről a LIDL 
Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándé-
kát, hogy a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt�-vel tör-
ténő együttműködési szándék megerősítésére a határozat 
melléklete szerinti együttműködési megállapodást meg-
köti, melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert� 
Határidő: a szerződés megkötésére –15 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

172/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Református Egyházközség támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Református 
Egyházközség részére a Kálvin téri református templom 
belső munkálatainak befejezéséhez, valamint a templom 
körüli terület kertészeti rendezéséhez bruttó 35�500�000,- 
Ft anyagi támogatást nyújt a város 2014� évi költségvetésé-
nek általános tartaléka terhére�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014� évi 
költségvetésről szóló 2/2014� (II�6�) önkormányzati ren-
delet 5� § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott 

döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az általá-
nos tartalék terhére hajtsa végre�
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására�  
Határidő: a szerződés megkötésére –15 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

173/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Református Egyházközség tulajdonát képező 
ingatlan, illetve ingatlanrész

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Református 
Egyházközség tulajdonát képező – a Kálvin téri kör-
forgalmi csomópont későbbi fejlesztéséhez szükséges – 
19261/2 hrsz-ú ingatlan, és a 19262 hrsz-ú ingatlanból a 
körforgalom, és környezete átalakításához még szükséges 
kb� 130 m2 terület térítésmentes tulajdonba adását elfo-
gadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a telekalakí-
táshoz szükséges változási vázrajz és a tulajdon átruházás-
ról szóló szerződés aláírására�  
Határidő: a szerződés megkötésére – 90 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

174/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Alsó u. 27. szám alatti 22582/4 helyrajzi szá-
mú társasház megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012� 
(III�27�) önkormányzati rendelet 25� § (2) bekezdésében 
foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva – a társasházakról 
szóló 2003� évi CXXXIII� törvény 28� § (1) bekezdés a) 
pontja alapján, az ingatlan-nyilvántartásban érdi 22582/4 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2030 Érd, 
Alsó u� 27� szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
ingatlan „társasház” megjelölését megszünteti, és azt „zenei 
könyvtár”-ra módosítja� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a társasház 
megszűnése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárást kezde-
ményezzen a társasház törzslapjának és külön lapjainak 
megszüntetése, az ingatlan megjelölésének „zenei könyv-
tár”-ra történő módosítása, és az Önkormányzat 1/1 ará-
nyú, kizárólagos tulajdonjogának feltüntetése érdekében� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-

nyilvántartási átvezetéshez szükséges intézkedéseket te-
gye meg�
Határidő: a használatba vételi engedély jogerőre emelke-
désétől számított 60 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester  
 

175/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzé-
si Szabályzatának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
53/2012� (II�23�) határozatával jóváhagyott Közbeszer-
zési Szabályzat módosítását elfogadja� A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat a határozat mel-
lékletét képezi�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

176/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás 
megújításáról, vállalkozó háziorvos részére a 
háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Bántóné Dr� Lend-
vai Andrea Erzsébettel a MENAN Bt� háziorvosával a 
határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási 
szerződést köt 2014� szeptember 1-jétől 2019� augusztus 
31-ig terjedő határozott időtartamra az 1� számú házior-
vosi körzet alapellátási feladatainak ellátására� 
2� A Közgyűlés hozzájárul, hogy Bántóné Dr� Lendvai 
Andrea Erzsébet a MENAN Bt� háziorvosa Budapest 
Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával 
finanszírozási szerződést kössön� A háziorvosi tevékeny-
séget Bántóné Dr� Lendvai Andrea Erzsébet személyesen 
látja el�
3� A Közgyűlés hozzájárul, hogy Bántóné Dr� Lendvai 
Andrea Erzsébet a MENAN Bt� háziorvosa az érdi in-
gatlan-nyilvántartásban a 23962/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben az Érd, Római út 24� szám 
alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 
telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, 
bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa� A 
telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormány-
zatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség 
nem terheli, a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási 
szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti�
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellá-
tási szerződés megkötésére�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

177/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma Egyesü-
lettel

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy 2014� szeptember 1� napjától 2015� 
augusztus 31� napjáig terjedő határozott időtartamra 
megállapodást kössön a Szülők Fóruma Egyesülettel 
(székhely: Százhalombatta Kodály Zoltán Sétány 22-
24�) három fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására� 
A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat gyermeken-
ként 25�000,- Ft/hó összegben állapítja meg� A szolgál-
tatás díjának idei évre jutó összege 300�000, -Ft, mely a 
2014� évi költségvetésben biztosított�
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fenn-
maradó 600�000,- Ft szolgáltatási díj forrását a 2015� évi 
költségvetési rendeletben biztosítja� 
Határidő: a szerződés aláírására – 2014� július 31� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

178/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

megállapodás megkötéséről a Beszélj Velem Alapít-
vánnyal

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2014� július 1� napjától 2015� augusz-
tus 31� napjáig terjedő határozott időtartamra megálla-
podást kössön a Beszélj Velem Alapítvánnyal (székhely: 
Budapest, 1221 Alkotmány u� 2�) egy fő sajátos nevelési 
igényű gyermek ellátására� 
A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 50�000,- Ft/
hó összegben állapítja meg� A szolgáltatás díjának idei 
évre jutó összege 300�000,- Ft, mely a 2014� évi költség-
vetésben biztosított�
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fenn-
maradó 400�000,- Ft szolgáltatási díj forrását a 2015� évi 
költségvetési rendeletben biztosítja�
Határidő: a szerződés aláírására – 2014� július 31� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

179/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásáról egyes szociális szolgáltatások 
állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására 

és működésének támogatására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008� 
(VII� 30�) Korm� rendelet alapján a támogató szolgálta-
tás, utcai szociális munka, valamint a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátásának állami finanszírozási rend-
szerbe történő befogadása és működésének támogatása 
tárgyában kiírásra kerülő pályázaton részt kíván venni�
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a szociális foglalkoztatás engedélyezé-
séről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006� (V�12�) Korm� rendelet alapján a szociális fog-
lalkoztatás állami finanszírozási rendszerbe történő be-
fogadása és működésének támogatása tárgyában kiírásra 
kerülő pályázaton részt kíván venni�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályá-
zatokat támogató szolgáltatás esetén 3700 feladat-muta-
tó, a szociális foglalkoztatás esetén 11500 feladat-mutató 
meghatározásával nyújtsa be, és nyertes pályázat esetén a 
finanszírozási szerződéseket aláírja�
Határidő: a határozat továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

180/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázat 2015. évi fordulójához

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2015� évi fordulójához�
A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösz-
szeget 5 millió forintban határozza meg, melyet a város 
2015� évi költségvetésében biztosít�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csat-
lakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti 
költség biztosítására a 2015� költségvetés tervezésekor le-
gyen figyelemmel�
Határidő: 2014� szeptember 30�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

181/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Napok rendezvénysorozat 2014. évi megren-
dezéséhez szükséges forrás biztosításáról

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014� szeptem-
ber 6-14� között megrendezésre kerülő Érdi Napok prog-
ramsorozat koordinálásával a Szepes Gyula Művelődési 
Központot bízza meg� 
2� A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a város 
2014� évi költségvetése általános tartalékából az Érdi 
Napok rendezvénysorozat lebonyolításához szükséges 7 
millió forint összegnek a céltartalék sorba történő átve-
zetéséről gondoskodjon, a 2014� évi költségvetésről szóló 
2/2014� (II�6�) önkormányzati rendelet 5� § (3) bekezdése 
szerint�
3� A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási 
és Művelődési Bizottság határozata szerint az intézmé-
nyek részére az Érdi Napok finanszírozásához szükséges 
pénzeszközt az önkormányzat biztosítsa� 
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

182/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Földrajzi Múzeum által szervezett Tudo-
mánytörténeti Konferencia megrendezéséhez szüksé-

ges forrás biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Katona Mihály Tu-
dománytörténeti Konferencia megrendezéséhez 1 millió 
forintot biztosít a Magyar Földrajzi Múzeum részére� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014� évi 
költségvetés általános tartalékából a konferencia lebonyo-
lításához szükséges 1 millió forintnak a Magyar Földrajzi 
Múzeum költségvetésébe történő átvezetéséről gondos-
kodjon�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

183/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. első félévi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési 
Értéktár Bizottság 2014� első félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja�
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

184/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. év 
második félévre vonatkozó munka- és pénzügyi terv 

jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési 
Értéktár Bizottság 2014� év második félévre vonatkozó 
munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja�
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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185/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges 
jelzálog fedezet biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Raiffeisen Bank 
Zrt-vel a határozat melléklete szerinti bankszámlahitel-
keret-szerződést köt azzal a feltétellel, hogy az Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló

Ssz. Hrsz: Ingatlan 
címe

Nagysága 
m2

Művelési 
ág

Övezeti 
besorolás

Piaci 
érték 
Ft,-

1 22881/4
Érd,  
Széles u�

50920 piac Vt-3
337 500 

000

2 24196
Érd,  
Széles u�

7108 piac Vt-2
 52 300 

000

ingatlanokra a Raiffeisen Bank Zrt� 300 000 000,-Ft ér-
tékű jelzálogjogot jegyeztet be�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekkel 
összefüggő szerződéseket megkösse, valamint a szüksé-
ges nyilatkozatokat és intézkedéseket soron kívül meg-
tegye�

186/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíz-
tisztítási Társulás kötvény szerződés módosításához 

szükséges hozzájárulás megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Raiffeisen Bank Zrt� marad az Önkormány-
zat számlavezetője az Érd és Térsége Szennyvízelvezeté-
si- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás köt-
vényeinek teljes visszafizetéséig� Ha az Önkormányzat e 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor óvadéki betétet 
kell nyújtania a kötvények fedezeteként, olyan mérték-
ben, hogy a kötvények LtV értéke (Loan to Value, azaz a 
hitelfedezeti ráta) 100% legyen�

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vál-
lal arra, hogy a kapcsolódó keretmegállapodás módosí-
tásának díját, 29 518 888,-Ft-ot (óvadéki betét összegére 
számított 2,3%), az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási Társuláson keresztül a Raiffeisen 
Bank Zrt� részére megfizeti, a fizetéshez szükséges fede-
zetet a város 2014� évi költségvetésének általános tartalé-
ka terhére biztosítja� 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekkel 
összefüggő szerződést megkösse, valamint a szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedéseket soron kívül megtegye�
Határidő: 2014� június 30� 
Felelős:  T� Mészáros András polgármester 

187/2014. (VI. 26.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásához szükséges  
szándéknyilatkozatról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városfejlesz-
tési stratégiájához és koncepciójához illeszkedő projektek 
megvalósítását, és ennek érdekében pályázatok benyújtását�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyű-
lés nyári ülésszünetének ideje alatt – amennyiben a költség-
vetésben a fedezet rendelkezésre áll – a fejlesztési stratégiá-
hoz illeszkedő pályázatokat előkészítse és benyújtsa�
A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert az 
ehhez szükséges intézkedések megtételére, így különösen 
– szükség esetén – külső szerződéses partner bevonásá-
ra a pályázat teljes körű benyújtása érdekében� Egyúttal 
felhatalmazza a pályázati felhívásban előírt, a pályázat be-
nyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott 
pályázatokról a benyújtást követő ülésen számoljon be�

Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

4

 Mecsériné   
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző  polgármester

Melléklet a Közgyűlés 160/2014.(VI.26.) határozatához

FELADAT-ELLÁTÁSI  
SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 115731254-8411–321-13, adószám: 15731254-2-13, 
bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001, képviseletében T� Mészáros András polgármester), mint megbízó 
(a továbbiakban Megbízó)

másrészről a FORTUNADENT Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, 
Szél u� 16� fióktelep: Érd, Felső utca 39-41� Cg�: 13-09-159405 adószáma: 24130699-1-13, képviseletében Bacskai 
János ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum
– Megbízó és Megbízott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 286/2012� (IX�20�) számú határozata 
alapján 2012� október 9-én feladat-ellátási szerződést kötött vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátására;
– A szerződő felek között a megállapodás öt éves határozott időtartamra jött létre azzal, hogy a tevékenységet a 
Megbízott alkalmazásában álló dr� Zsingor Anna fogorvos végzi�
–  A feladat-ellátási szerződés megszüntetését megbízott kezdeményezte arra tekintettel, hogy megállapodást kötött a 
Szép és Ép Fog Kft-vel, a praxis működtetésének átvételéről, aki Dr� Zsingor Anna alkalmazásával folytatja tovább az 
5� számú vegyes fogorvosi praxis működtetését� 

A fentiek alapján a felek közötti feladat-ellátási szerződés megszüntetése szükséges�
1� Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött feladat-ellátási szerződést a preambulumban foglaltakra tekintettel 
2014� augusztus 31-i hatállyal megszüntetik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 160/2014� (VI�26) 
határozata alapján�
2� Szerződő felek kijelentik, hogy egymással elszámoltak, és ezen jogügyletből fakadóan további követelésük egymással 
szemben nincs�
3� Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� 
törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok alkalmazását kötik ki�

Érd, 2014. ……………………….

Megbízó
T. Mészáros András

polgármester

Megbízott
FORTUNADENT Kft.
Bacskai János ügyvezető

4
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Melléklet a Közgyűlés161/2014.(VI.26.) határozatához

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(vegyes körzet fogászati alapellátási feladataira)

Amely létrejött egyrészről
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22� 
adószám: 23553255-1-13, Cg�: 13-09-150823, képviseletében: dr� Jenei András ügyvezető, mint megbízott, (további-
akban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A FORTUNADENT Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság képviselőjével 2012� október 9-én az 5� 
számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre 
került Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2014� (VI�26�) számú határozata alapján� A korábban ebben a 
gazdasági társaságban tevékenykedő Dr� Zsingor Anna a fogorvosi tevékenységét a továbbiakban a Megbízott alkalma-
zásában fogja végezni� A Megbízottal feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges�

A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 161/2014� (VI�26�) 
határozata alapján 2014� szeptember 1-től 2017� október 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza Megbízottat 
a 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� törvény 152� §-a alapján a Megbízó 
ellátási kötelezettségébe tartozó 5� számú vegyes fogászati körzet alapellátási feladatainak ellátásával� 

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult dr� Zsingor 
Anna végzi heti 25 órás munkaidőben, az Érd Felső utca 39-41� szám alatt, a Dr� Romics László Egészségügyi Intéz-
mény által biztosított rendelő helyiségében�

3� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi 
körzeteiről szóló 64/2011 (VIII�1�) önkormányzati rendelet 1� melléklete szerinti működési területen folyamatosan, 
saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenységét a 1997� évi LXXXIII� törvény, az 
1997� évi CLIV� törvény, a 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a 4/2000�(II�25�) EÜM rendelet, a 2000� évi II� törvény, 
és az annak végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok 
és szakmai előírások szerint végzi�
4� Jelen szerződés mellékletét képezi:

 – Működési engedély;
 – Finanszírozási szerződés;
 – Felelősségbiztosítási szerződés;
 – Megbízott cégkivonata;
 – Praxisengedély�

5� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított 
rendelő helyiségén kívül�

6� A helyiség használata tekintetében Megbízott a Dr� Romics László Egészségügyi Intézménnyel külön megállapo-
dást köt� 

7� A Megbízott munkarendje:
Hétfő: 7:30–12�30-ig
Kedd: 14:00–19:00-ig
Szerda: 7:30–12�30-ig
Csütörtök: 14–00-19�00-ig
Péntek: páros: 7�30–12�30-ig páratlan: 14�00–19�00-ig

8� Megbízott köteles a 4/2000� (II� 25�) EüM rendelet 6� § (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére�

9� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� dr� Zsingor Anna helyettesei: dr� Baumann 
Nóra, dr� Balázs Adrienne, dr� Molnár Judit, dr� Molnár Anna, dr� Varga Mária és dr� Jenei András fogorvosok a 43/1999� 
(III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos a 
körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 
50%-át teljesíteni� 

10� A Megbízott fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében köteles részt 
venni a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet 6� § (4) bekezdése alapján�

11� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kap-
csolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót – annak kérésére – a 
feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

12� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Egészségbiztosítási Pénztárával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés 
időtartamára a Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól szá-
mított 60 napon belül Megbízó részére másolatban átadni�

13� Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, valamint 
a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni�

14� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és annak hatálya alatt szavatol azért, hogy az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal (működtetési joggal) rendelkezik�

15� A felek közötti szerződés időtartama alatt, amennyiben körzethatár módosítás történik és emiatt a Megbízottat kár 
éri, a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik� A kártalanítás megállapításánál, a fogorvosi szolgáltató által – a 
finanszírozás keretében kapott – egy éves összeget kell figyelembe venni�

16� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 
hat hónap�

17� Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 

 a) az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás kézhez-
vételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, és 
azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 6 hónapon belül

b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�

18� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére 
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kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�

19� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�

20� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita esetén 
a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�

21� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írják alá�

Érd, 2014. ……………………..

Megbízó
T. Mészáros András

polgármester

Megbízott
dr. Jenei András

ügyvezető

4

1. sz. melléklet a Közgyűlés 162/2014.(VI.26.) határozatához

ELŐSZERZŐDÉS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről dr. Darvas Julianna (sz�: Budapest, 1956� április 8� an: Bicskei Julianna, lakóhelye: 1082 Budapest, Baross utca 
90�), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), egészségügyi szolgáltató között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1� Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Érd, Budai út 3� fszt� 2� szám alatti, 11� számú 
vegyes fogászati praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� 
évi II� törvény 2/B� § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése� 

2� Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� törvény (további-
akban: Ptk�) 6: 73� § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, 
de legkésőbb jelen előszerződés 4� pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni� 

3� A Megbízó rögzíti, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal öt évre szóló feladat-ellátási 
szerződést kíván kötni a praxis vegyes fogorvosi feladatainak ellátására, amennyiben Dr� Darvas Julianna fogorvos a 
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja� Az egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Önálló 
orvosi tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 313/2011� (XII� 23�) Korm� rendeletben szabályozott praxis-
engedély kiadása iránti kérelemhez csatolja� 

4� A Megbízó és a Megbízott a feladat-ellátási szerződést a 3� pontban foglaltak teljesülése esetén, de legkésőbb 2014� 
augusztus 31� napjáig köteles megkötni�

5� Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit� 

6� Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályo-
kat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V� törvény (továbbiakban: Ptk�) rendelkezéseit kell alkalmazni� 
Ha valamely fél a 4� pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés szabálya-
ival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk 6:73� § (1) bekezdése alapján a bíróságtól kérheti 
a szerződés létrehozását� A szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik a Budaörsi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét� 

7� Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk 6: 73� § (3) bekezdésében meghatározott 
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén�

8� Jelen előszerződés az aláírás napjától 2014� augusztus 31� napig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a szerző-
dő felek feladat-ellátási szerződést kötnek� 

9� Jelen előszerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 
helyen és időben jóváhagyólag aláírták� 

Érd, 2014.. ………………………….. 
Megbízó

T. Mészáros András
polgármester

Megbízott
dr. Darvas Julianna 

fogorvos

4
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Melléklet a Közgyűlés 163/2014. (VI.30.) határozatához

Válaszok
1. Érd Megyei Jogú Város

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

az Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz. utca – Hivatalnok u. – Esküdt utca – alsó vasút által határolt 
területre

véleményezési dokumentációjára érkezett véleményekre

PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítész:
A rendeletet az Állami Főépítész 4� és 5� észrevétele szerint javítottuk, és a 22081/2 hrsz-ú Európa Sétány tekintetében 
korrigáltuk az önkormányzat közterület-használati szempontjai szerint is� Ezek szerint a HÉSZ tervezet 2� és 3�§-ai a 
következőképpen véglegesednek:

„2.§ A HÉSZ Rendelet 10�§(1) bek� helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel, az adott rendezvény időtartamára, illetőleg a 22081/2 hrsz-ú 
Európa sétányon a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület ke-
zelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség 
biztosításával létesíthető�”

3.§ A HÉSZ Rendelet 11�§(11) bek� helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(11) A településkép védelmének érdekében az 2� sz� mellékletben jelzett helyi értékvédelmi területen, a 6� sz� függe-
lékben lévő helyi egyedi védelem alatt álló építmények ingatlanjain, valamint a 4� sz� mellékleten jelzett városközponti 
területen lévő ingatlanokon kereskedelmi tevékenység csak az építési szabályoknak megfelelő helyen, és formában ki-
alakított épületben történhet� A rendelkezést nem kell figyelembe venni a 22081/2 hrsz-ú Európa sétány területén, 
illetőleg a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel telepített pavilonok, berendezések, tárgyak elhelyezésekor, valamint 
karácsonyt megelőző a december1.- és 24. közötti időszakban, fenyőfa árusítás esetében�”

6. észrevétellel kapcsolatban: az előírásban megfogalmazottak (így mindenek előtt a jobbra kanyarodó sáv, vagy a kor-
látozott gépjármű közlekedés, mint kötelező előírás) a szabályozási tervlapon nem, vagy csak irányadó jelleggel tudnak 
megjelenni, ezért kerültek be a rendeletbe� A rendelet szövegét az alábbiak szerint pontosítottuk:
„(16) Új útkapcsolat alakítandó ki a Budai út és a 22081/4 hrsz� közút között, 12 m-es szabályozási szélességgel, a 

22081/6 hrsz� telken keresztül� Az új útkapcsolathoz a Budai úton jobbra kanyarodó sávot kell kialakítani�
A Budai út és a 22081/4 hrsz� közút között, 12 m-es szabályozási szélességgel, a 22081/6 hrsz� telken keresztül 
kialakítandó új útkapcsolathoz a Budai úton jobbra kanyarodó sávot kell kialakítani�
Új kiszolgáló közút köti össze a Diósdi út keleti oldali szervizútját és az Európa sétányt� A Diósdi út keleti oldali 
szervizútját és az Európa sétányt összekötő új kiszolgálóútnak legalább a volt vasútállomási épület előtti szakaszát 
forgalomcsillapított vegyeshasználatú, gyalogos elsőbbségű utcaként kell kialakítani� Az Európa sétány és az új 
közút közötti akadálymentes gyalogos közlekedést biztosítani, a gépjármű közlekedést pedig korlátozni kell� 
Biztosítani kell a gyalogos kapcsolatot az Európa sétány és a 22081/5 hrsz� telken lévő parkoló, illetve a vasúti 
terület alatt átvezető közúti gyalogos aluljáró között�”

8. észrevétel: a záró rendelkezés szövegét az észrevételnek megfelelően átfogalmaztuk:
„6�§ A rendelet 2014� év …hónap �� napján lép hatályba, és 2014� év …hónap �� napján hatályát veszti� A rendelet az 

elfogadástól számított 30� napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell al-
kalmazni�”

KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: kifogást nem emelt� 
Pest Megye Főépítésze: kifogást nem emelt�

KDV Vízügyi Igazgatóság: kifogást nem emelt�
PM Katasztrófavédelmi Igazgatóság: kifogást nem emelt�
Nemzeti Közlekedési Hatóság: észrevételt nem tett�
Érdi Rendőrkapitányság: kifogást nem emelt�
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: észrevételt nem tett�
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: kifogást nem emelt, a szolgáltató elnevezését az alátámasztó szövegben javí-
tottuk:

„A hírközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata� Ennek területi korlátja nincs� A tervezési 
területen valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor Magyarország Zrt�, Pannon, Vodafone) és műsorszóró 
szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani� A területen üzemel egy, a vezeték nélküli szolgáltatást segítő 
antenna is, amelynek a jelenlétét figyelembe kell venni�”

Budapest Főváros Önkormányzata: a tervezetben szereplő javaslatokkal egyetért� A közlekedéssel kapcsolatos felvetése 
szerinti vizsgálatokat, megállapításokat az alátámasztó munkarészek tartalmazzák�

Halásztelek Város Önkormányzata: kifogást nem emelt� A zöldfelületekre vonatkozó megjegyzéseivel alapvetően 
egyetértünk; a zöldfelületek kialakítására vonatkozó javaslatokat az alátámasztó munkarész „Beépítési javaslat” c� terv-
lap ábrázolja�

TIGÁZ- DSO: A szolgáltató megnevezését az alátámasztó szövegben javítottuk:

„A tervezési terület földgázellátásának szolgáltatója, földgázelosztó hálózat tulajdonosa és üzemeltetője a TIGÁZ-
DSO Földgázelosztó Kft Hajdúszoboszló, a területileg illetékes egysége a TIGÁZ-DSO Nyugati Fejlesztési Régió 
Földgázelosztó Kft Gödöllő Területi Egység Hálózatüzemeltetés, újabb gázigény bejelentését a TIGÁZ-DSO Föld-
gázelosztó Kft Hálózatfejlesztés Diósd fogadhatja�”
A terv-módosítás a hatályos terv gázellátási munkarészét nem érinti�

MŰSZER AUTOMATIKA Kft�: kifogással élt (vagy mindkét telek – 22081/9 és 22081/8 hrsz� – legyen Vt-4 építé-
si övezetbe sorolva, vagy a telekhatáron legyen az övezeti határ, és a 22081/9 hrsz-ú telket sajátítsa ki az önkormányzat)� 
Ennek alapján – az Önkormányzattal egyeztetve – javasoljuk, hogy mindkét telek legyen Vt-4 építési övezet; a szabá-
lyozási tervlapot ennek megfelelően javítottuk�

MÁV Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság, Hálózatfejlesztés: a rendeletet az észrevételnek megfelelően javítottuk 
(töröltük a „volt” szót: lásd az Állami Főépítész észrevételeire adott válaszokban)�

Az egyéb kiegészítési javaslatokkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy más jogszabályban – pl� OTÉK – leírt szabályok 
nem szerepeltethetők (ismételhetők meg) a HÉSZ-ben, továbbá a leírtak már a konkrét engedélyezési eljárások eseté-
ben aktuálisak�

CENTER INVEST Kft�: 

1. A parkolást a területen a helyi parkolási rendeletnek megfelelően kell kialakítani, ezért, illetve a normatív szabályozás 
követelménye miatt a kért kiegészítés a HÉSZ-ben nem szerepeltethető; a kérelmezett megoldáshoz a parkolási rende-
letet kell módosítani�

(A parkolási rendelet egyébként már a településrendezési szerződés megkötésekor megváltozott úgy, hogy a 
parkolószükséglet egy része parkolóházban legyen biztosítható� „A szükséges – OTÉKX1,5 – parkolóhely telken belüli 
kialakításától el lehet tekinteni, ha az építtető a 2/a� sz� mellékletben jelzett, városközpont területén elhelyezkedő építési 
telek tömbjében, vagy azzal határos tömbben, de legfeljebb 500 m távolságban, kizárólagosan gépjármű parkolás céljára 
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épült létesítményben (parkolóház, parkoló lemez, mélygarázs) gépjármű elhelyezési lehetőséget biztosító tulajdonjoggal 
rendelkezik� Ez a lehetőség azonban csak az OTÉK 42� § (2)-(3) bekezdésben előírt gépjármű elhelyezési lehetőség 
felett, e rendelet szerint biztosítandó parkolószám (+50%) mértékében vehető igénybe� A parkolási létesítményben 
történő gépjármű elhelyezés igénybevétele esetén, a fennmaradó parkolókat az építési telken belül e rendelet 3� § (1) 
alapján számított összes parkolószám figyelembevételével a HÉSZ 7� § (2) bekezdésben meghatározott módon kell 
kialakítani�”) 

2. Az eredeti megfogalmazás arra utal, hogy a jelen rendelet a jóváhagyást követően beépül a város hatályos HÉSZ-
rendeletébe� Ezen záró rendelkezés szövegét mindazonáltal javítottuk (lásd az Állami Főépítész észrevételeire adott 
válaszokban)�

3. Az Európa sétány adott szakaszának kialakult szabályozási szélességét – az észrevételhez mellékelt felmérés alapján 
– a szabályozási tervlapon 15 m-re javítottuk�

4. A terven jelölt 20 m a két-két épület közötti nyaktag, átjáró mélységére vonatkozik� A Lidl és a sétány közti sáv önálló 
hasznosítása nem tervezett, az észrevételben jelzett esetleges csatolás a 22081/6 hrsz�-ú telekhez viszont – elvileg – el-
képzelhető (a tervlapon jelölt építési vonal betartása azonban ekkor is kötelező); ennek lehetőségét a tervlapon – pót-
lólag – irányadó telekhatárral jelöltük�

INTERPIK Kf�: Kérik a Z-0 övezetben, a 22081/9 hrsz-ú telken lévő ingatlanrészük visszasorolását Vt-4 övezetbe� 
Kérésüknek megfelelően – az Önkormányzattal egyeztetve – a szabályozási tervlap ezen részét javítottuk (lásd még a 
MŰSZER AUTOMATIKA Kft� észrevételére vonatkozó választ)�

Gyöpös József (partnerségi felhívásra jelentkezett lakos): Az előzetes tájékoztatóra küldött javaslatait a terv készítése 
során megvizsgáltuk, annak több elemét figyelembe vettük a tervezéskor� A Hivatalnok utca végén, és a Kálvin közben 
nem csak megfordult, de meg is szűnt az egyirányúsítás, ennek következtében az aluljáró két oldala közötti, általa 
javasolt közlekedés biztosított� A véleményezési dokumentációról az alátámasztó munkarész Közlekedés fejezetével 
kapcsolatban tett észrevételeket, és módosító javaslatokat� Felvetéseire a következő válaszokat adjuk:
–  Véleményünk szerint az Esküdt utca felöl nem várható az eddiginél nagyobb forgalom, mely a körforgalmat terhel-

né� A forgalom egy része a körforgalom érintése nélkül a 19260 hrsz-ú úton keresztül is ki tud hajtani a Budai útra�
–  Az aluljáróból közvetlen kihajtás jobbra a Hivatalnok utcába forgalomtechnikailag nem biztosítható, és egy kis 

utcába vinne jelentős forgalmat, ami nem szerencsés� A körforgalom tehermentesítését adja majd meg annak direkt 
ággal történő bővítése, mely a szabályozási tervben – pl� a 19261/2 hrsz-ú ingatlan igénybevételével – már évek óta 
szerepel�

–  A Hivatalnok utca keleti szakaszán a minimális szélesítés a beépítést (CBA) nem érinti, arra a merőleges parkolók 
szabványos kialakítása miatt van szükség�

–  Az aluljáró felett a MÁV területen most is van út, a szabályozás a meglévő állapot jogi, ingatlan-nyilvántartási ren-
dezését tartalmazza�

–  A Stop-Shop-tól induló buszsáv iránt eddig igény nem jelentkezett, szükség esetén közterületen kialakítható� A 
parkolóház felső szintjén lévő parkolók nincsenek önkormányzati tulajdonban, tehát közparkolóként nem működ-
hetnek� Az érintett parkolóhelyek a parkolóház tulajdonosának másik, közeli városközponti ingatlanán megvalósuló 
beruházás parkolási igényeinek kielégítéséhez lesznek szükségesek� 

–  A körforgalom mellett jelölt Z-0 terület – a volt buszpályaudvar területén – a tulajdonosok észrevétele nyomán 
javításra került, beépítésre szánt Vt-4 övezetre – lsd� még az Interpik Kft�, és Műszar Automatika Kft� véleményére 
adott válaszok� A levelében jelzett zöldterületekre, játszótérre, kutyafuttató valóban szükség van a városban – akár 
a városközpontban is – de az érintett szűkebb tervezési területen ezek megvalósítása nem reális� A zöldterületek ki-
alakítása a beépítési javaslat tervlapon látható, és fasorok, és kisebb zöldfelületek formájában valósul meg� A tervezési 
területen nagyobb összefüggő zöldfelületet eredményez a református templom körül tervezett tér� 

Érdi Református Egyházközség: A templom körüli park kialakításával kapcsolatos önkormányzati támogatás iránti 
kérelmük, ill� az ahhoz csatolt kertészeti koncepcióterv szerint szükséges a templomtelek Budai út felöli részének 
közterületi szabályozása� A szabályozási vonal a szomszédos 19261/1 hrsz-ú telket is érinti� A módosítás egyfelől 
a kialakult állapothoz való illeszkedést szolgálja – a templom bekerítetlen telkén parkoló, és járda van – másfelől 
bővebb, kedvezőbb helyet biztosít a körforgalmi csomópont és környezetének tervezett átépítéséhez�  

A határidőig véleményt nem küldött:
– Budafok-Tétény XXII� kerület Önkormányzata,
– Lakosságszolgálati Iroda,
 – Breier és Tsa� Kft�,
– Lidl Magyarország Bt�, ( 2014� április 7-én átvették a dokumentációt)
– Centrál Érd Kft�

 
4
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Melléklet a Közgyűlés 164/2014. (VI.30.) határozatához

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS TERÜLETRÉSZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

Mely létrejött egyrészről

Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1�; törzsszám: 730237; statisztikai számjel: 15730239 
8411 321 13,; adószám: 15730239-2-13; bankszámlaszám: 11742111-15390266; a továbbiakban: Sóskút), képviseli: 
König Ferenc Polgármester

másrészről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 
15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001; a továbbiak-
ban: Érd) képviseletében: T� Mészáros András polgármester (továbbiakban együttesen: Felek)
között területrész átadás-átvétele tárgyban, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1� Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének M7 autópályán túli északi, észak-nyugati végéhez csat-
lakozó sóskúti területek Sóskút Község belterületeitől távol eső, azoktól morfológiailag elkülönülő, nagyrészt 
volt honvédségi, illetve mezőgazdasági és erdőterületek, Érd belterületeivel közvetlenül határosak, és mint be-
építetlen külterületek, illetve esetlegesen fejleszthető területek település-földrajzi szempontból inkább Érdhez 
kapcsolódnak� Az érintett terület kisebb részben lakott, az ott élők a sóskúti belterületektől, infrastruktúrától 
teljes elszakítottságban élnek, és lehetőség szerint a szomszédos Érd szolgáltatásait veszi igénybe�

2� Felek a fentiekre tekintettel tárgyalásokat kezdtek egymással az érintett területrész átadása érdekében majd 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény (továbbiakban: Mötv�) 102� § 
(2) bekezdése alapján 2014� május 29-én együttes képviselő-testületi ülést tartottak, ahol területrész átadását 
előkészítő bizottságot (a továbbiakban: Előkészítő Bizottság) hoztak létre�

3� Az Előkészítő Bizottság 2014� június 25-én tartott ülésén 1/2014� (VI�25�) számú döntésével javaslatot tett 
az átadással érintett területrész területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon megosztására, illetve a 
költségek viselésére� 

4� Az Előkészítő Bizottság 3� pont szerinti javaslata alapján, Felek az Mötv� 102� § (1) bekezdése szerint előzetes 
megállapodást kötnek Sóskút külterületen fekvő lakott és nem lakott területrészének átadásáról Érd részére 
az alábbiak szerint:

5� Sóskút átadja Érdnek az alábbi lakott területrészen lévő ingatlanokat (a továbbiakban: Lakott Területrész:
Sóskút Külterület 014/5 hrsz� alatt felvett, kivett tanya művelési ágú, 1 ha 0177 m2 nagyságú ingatlan� Felek 
rögzítik, hogy a teljes Lakott Területrész nagysága: 1 ha 0177 m2�

6� Felek rögzítik, hogy Sóskút átadja Érdnek az alábbi határleírásban körülírt lakatlan területrészen lévő ingatla-
nokat (a továbbiakban: Lakatlan Területrész)� Felek a Sóskút és Érd közötti új közigazgatási határt az alábbi 
leírás szerint állapítják meg: 

a) Sóskút és Biatorbágy közigazgatási határától déli irányban a 014/1, és 015/2 hrsz-ú ingatlanok nyugati határvo-
nalai úgy, hogy mindkét ingatlan, és a tőlük keletre fekvő ingatlanok teljes területe Érd Megyei Jogú Városhoz kerül

b) A 015/2 hrsz� alatti terület határa a 016 hrsz� alatti árokig és a 018 hrsz� alatti útig úgy, hogy a 016 és a 018 
hrsz� alatti ingatlanok teljes területe Sóskútnál marad

c) a 022 hrsz� alatti út Érd jelenlegi közigazgatási határáig úgy, hogy a 022 hrsz� alatti út teljes területe Érdhez kerül�
Az Érdhez kerülő terület az a)-c) pontokban meghatározott határvonal, Biatorbágy közigazgatási határának 
érintett része, Törökbálint közigazgatási határának érintett része és Érd jelenlegi közigazgatási határa által 
határolt teljes területrész, az azon belül fekvő valamennyi ingatlan� 

7� A területátadás tárgyát képező területrészek határvonalait jelen megállapodás melléklete tartalmazza�

8� Felek már jelen előzetes megállapodásukban rögzítik, hogy amennyiben Érd a Területrészen lévő ingatlanok 
vonatkozásában olyan jellegű szabályozást valósít meg, amely a Területrészen lévő ingatlanok, vagy azok egy 
részének beépítésre szánt területté minősítését célozza (pl� ipari-gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, intéz-
ményi, rekreációs, sport, lakó stb�), úgy a megengedő szabályozásért cserébe úgy állapodjon meg az érintett 
ingatlanok tulajdonosaival, amely alapján Érd megfelelő ellenértékű előnyhöz, vagyoni értékkel bíró ellenszol-
gáltatáshoz jusson� 

A fentiek megvalósulása esetén a vagyoni előnyt Érd és Sóskút 6/10 – 4/10 arányban megosztja egymással� 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a más célú hasznosítást Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata valósítja meg (pl� egészségügyi, nevelési-oktatási célú épületet épít és azt az Önkormányzat, vagy a 
Magyar Állam, vagy egyház működteti)�

Felek alapelvi szinten rögzítik, hogy ezen javak elosztása nem vonatkozik várományra, csak azt követően válik 
esedékessé, amikor Érd a javakat ténylegesen megkapta, továbbá csak a ,,nettó” haszonra vonatkozik, vagyis 
az Érdre eső költségek, ráfordítások, egyéb kiadások levonása utáni javak kerülnek felosztásra a Felek között�

9� Csupán példálózó jelleggel a Felek megjelölik, hogy az előző pontban írtak konkrétabban miben manifesztá-
lódhatnak:

a) amennyiben Érd a fejlesztések ellentételezéseként pénzt (vagy más likvid pénzeszközt) szerez, úgy ezt Érd 
és Sóskút 6/10 – 4/10 arányban megosztja egymás között�

b) amennyiben Érd a fejlesztések ellentételezéseként tulajdonjogot szerez egyes telek ingatlanokon (akár 
közművesített, vagy anélküli állapotban), úgy ezen ingatlanokat Érd és Sóskút 6/10 – 4/10 arányban 
megosztja egymás között�

c) amennyiben Érd a fejlesztések ellentételezéseként tulajdonjogot szerez egyes később felépülő lakás in-
gatlanokon, úgy ezen lakás ingatlanokat Érd és Sóskút 6/10 – 4/10 arányban megosztja egymás között�

d) amennyiben Érd a fejlesztések ellentételezéseként tulajdonjogot szerez a fejlesztő gazdasági projekt társa-
ságban, úgy a cég Érdnek juttatott üzletrészeit/részvényeit szerzi meg Érd és Sóskút 6/10 – 4/10 arányban�

10� Felek rögzítik, hogy mindkét település számára kölcsönös haszonnal jár az átadás-átvételre kerülő területet déli 
irányból érintő, az érdi Sóskúti utat és a Sóskúton áthaladó 8104� jelű főutat összekötő út megépítése� Ez az út 
azonban nem szolgálhatja nehézgépjárművek közlekedését� Az út kiépítése a területfejlesztéshez kapcsolódóan 
külső forrásból, vagy a két önkormányzat közös pályázata alapján teljes egészében pályázati forrás bevonásá-
val történhet meg� Felek vállalják, hogy ennek aktuálissá válásakor külön megállapodás szerint közös pályázatot 
nyújtanak be, vagy a területfejlesztés megvalósítójával együttesen tárgyalnak és állapodnak meg az út kiépítéséről� 

11� Felek megállapodnak, hogy a területrészek átadás-átvételével kapcsolatos minden költség az átvevő Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatát terheli, ideértve a Lakott Területrészen lakó-, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyek ( jogi személyiség 
nélküli szervezetek) címváltozásának átvezetésével kapcsolatos költségeket is� Továbbá Érd vállalja – Sóskút 
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ez irányú megkeresése esetén – a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos a vonatkozó jogszabályok alapján 
teljesített szükséges és igazolt kiadások költségeit�   

12� Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Lakott Területrész átadásával kapcsolatos helyi népszavazáson a 
Lakott Területrész átcsatolásához a választópolgárok megadják a többségi támogatást, úgy a területrészek át-
adásáról a jelen előzetes megállapodásban foglalt feltételek mellett, legkésőbb a helyi népszavazást követő 90� 
napon belül megállapodást kötnek�  

13� Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Lakott Területrész átadásával kapcsolatos helyi népszavazáson a 
Lakott Területrész átcsatolásához a választópolgárok nem adják meg a többségi támogatást, úgy a Lakatlan 
Területrész sem kerül át Érd közigazgatási területéhez és jelen megállapodás a népszavazás eredményének 
jogerőre emelkedését követő napon érvényét veszti�  

14� Felek megállapodnak, hogy a Lakott Területrész vonatkozásában – a területszervezési eljárásról szóló 
321/2012� (XI� 16�) Korm� rendelet 11� § (4) bekezdése alapján – az átcsatolás a 2014� évi önkormányzati 
általános választás napjával történik meg, amennyiben – az Mötv� 102� § (3) bekezdése alapján – a Lakott Te-
rületen lakó választópolgárok a helyi népszavazáson a többségi támogatást a Lakott Területrész átcsatolásához 
megadják�

15� Felek megállapodnak, hogy a Lakatlan Területrész vonatkozásában az átcsatolás időpontja 2015� január 1-je�

16� Jelen előzetes megállapodást Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete a …�/2014� (…���) önkor-
mányzati határozatával fogadta el�

17�  Jelen előzetes megállapodást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …�/2014� (…���) önkor-
mányzati határozatával fogadta el� 

18� Az előző pontban leírtak teljesülése érdekében Felek megállapodnak, hogy e tárgykörben a Területrészt érintő 
döntések meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező érdi testületek üléseire tanácskozási joggal 
Érd köteles meghívni a Sóskút által delegált képviselőt�

19� Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármilyen okból szükségessé válik, úgy a jelen megállapodást vagy an-
nak mellékleteit – a jelen megállapodásban meghatározott célok változtatása nélkül – megfelelően módosítják�

20� A Felek a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv� és a mindenkor hatályos egyéb magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak�

21�  Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt – a felhatalmazó képviselő-testületek ne-
vében – helybenhagyólag, alulírott helyen és időben aláírták� 

22� Ez a megállapodás … (����) lapból áll, és … (…�) példányban készült� 

Érd, 2014………………..

 Sóskút Község Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
        képviseletében képviseletében

Melléklet a Közgyűlés 170/2014. (VI.30.) határozatához

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256; sta-
tisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13;2030) képviseli T� Mészáros András polgármester, 
mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alsó 
u 1�; telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B�; cégjegyzékszám: Cg� 13-09-160121; adószám: 24166324-2-13; sta-
tisztikai számjel: 24166324-3811-572-13; KÜJ: 103073633; KTJ:100478911) képviseli: Szamek Zsolt ügyvezető 
igazgató, mint Közszolgáltató, (a továbbiakban: Közszolgáltató); – együttesen: Felek – között a mai napon az alábbi 
feltételek mellett:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése érde-
kében a Felek közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon�

I. 
A szerződés tárgya

1� A szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a hulladékról szóló 2012� évi CLXXXV� törvény (a továbbiakban: 
Ht) 34� § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli Közszolgáltatót, hogy Érd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint első osztályú minőségben lássa el 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyet a Közszolgáltató kifejezetten elvállal�

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenységet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló hatályos jogszabályok szerint, továbbá Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatla-
nok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005� (VII�01�) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör�) alapján helyi kötelező közszolgáltatásként végzi�

2� A Közszolgáltató az 1� pont szerinti közszolgáltatást elsődlegesen saját maga köteles végezni, azonban az 
Önkormányzat engedélyével közreműködőt vagy teljesítési segédet is igénybe vehet� A közreműködő vagy a teljesítési 
segéd által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el�

 3� A szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállításáról, illetve 
ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – a Ht� 61� § – ában írtaknak megfelelően – gondoskodik�

II.
A szerződés időbeli hatálya

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2014� július 1� napján lép hatályba és hatálya 2024� július 1� napjáig tart�

III.
A szerződés területi hatálya

A közszolgáltatási tevékenységgel érintett terület Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe�

IV.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás finanszírozása

1� Felek egyezően rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (egységnyi díjtételeket) a Ht� 47� § (4) 
bekezdés alapján kerül megállapításra�

4
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2� A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Felek a következők szerint határozzák meg:

A közszolgáltatás díja megegyezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból befolyó összeggel, melyet a 
Közszolgáltatónak közvetlenül a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltató számlája alap-
ján� Az igazolt díjhátralék vonatkozó jogszabályok szerinti beszedéséről történő gondoskodás a Közszolgáltató feladata� 
A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatás díjának megtérülése tekinte-
tében semmilyen igényt nem támaszthat�

V. 
A szolgáltatás szabályai

1� Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését a Közszolgáltató az Ör-ben 
meghatározottak szerint végzi azzal, hogy a gyűjtés időpontját köteles a szolgáltatást igénybe vevőkkel előzetesen kö-
zölni�

2� A lomtalanítást a Közszolgáltató április 1� és október 30� között a Közgyűlés által elfogadott ütemterv, és módszer 
alapján végzi� A lomtalanítást a Közszolgáltató az Érdi Újságban, valamint hirdetmények útján – a helyben szokásos 
módon – hirdeti meg� 

3� Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes hulladékgyűjtés (kuka) nem biztosítható, illetőleg aka-
dályba ütközik, továbbá szűk, vagy más okból nem járható utak (pl� laza talaj, hó, jég, stb�) akadályozzák a szolgáltatás 
zavartalan ellátását, a Közszolgáltató a hulladék gyűjtését hulladékgyűjtő konténerek és hulladékgyűjtő zsákok alkal-
mazásával az Ör-ben meghatározottak szerint végzi el�

4� A hulladékgyűjtésben – az V/3� pontban foglalt esetek kivételével – csak a szabványok által előírt gyűjtőedényzet 
használható�

5� Az ürítéshez kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényzetet, valamint az „ÉTH-ÉRD” emblémával ellátott 
hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákokat az előírt helyről ( járda széle) kell elhozni, és ürítés után az 
edényzetet oda kell becsukva visszahelyezni� A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a közszolgáltatás el-
látása indokolatlanul ne zavarja a jármű- és gyalogosforgalmat� A hulladékgyűjtő edényzetet teljesen ki kell üríteni� 
Amennyiben az edények tartalma beszorult, befagyott, nem elszállítható anyagot tartalmaz (pl� veszélyes hulladék, 
állati tetem, ürülék, stb�) úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni� Érzékszervi meg-
állapításra veszélyesnek tűnő hulladék észlelése esetén azonban a Közszolgáltató munkavállalójának a felelős vezetőt 
értesítenie kell�

6� A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igénylővel kötött megállapodás alapján, vételár vagy bérleti díj 
ellenében legalább egy szabványos gyűjtőedényt biztosít�

VI.
A Közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 

A szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettsége a Ht� 41�, 42�, 43�, 44�, valamint a 45� § – ban megfo-
galmazottakon túlmenően különösen az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

A Közszolgáltató
a) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról;
b) a közszolgáltatást az Ör-ben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerint teljesíti;
c)  biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezést, vala-

mint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;
d)  kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzésére;

e)  közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat Közgyűlése által kijelölt pusztazámori 
valamint az adonyi lerakóhelyeket vagy a bicskei átrakót veszi igénybe;

f )  az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat közgyűlését leg-
alább évenkénti egy alkalommal tájékoztatja;

g)  vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilván-
tartási rendszer működtetését;

h)  kötelezettséget vállal a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működ-
tetésére;

i)  vállalja, hogy a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a IX�3� pontban rögzített eljárási rendben kivizsgálja és orvo-
solja;

j)  évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről, és a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos 
hulladék kezeléséről, és az Ör� szerinti rendben gondoskodik a biohulladék elszállításáról;

k)  üzemelteti a hulladékgyűjtő udvart, ellátja a szelektív hulladékgyűjtést, valamint végzi közterületi kézi hul-
ladékgyűjtő edények elhelyezését, rendszeres ürítését és karbantartását;

l)  gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, ide értve az Önkormányzat 
közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítását, illetve ártalmatlanítását; 

m)  a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzetet igény szerint biztosítja a szolgáltatást igénybe vevőknek;
n)  a hulladékgyűjtésre megfelelő, „ÉTH-ÉRD” emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot, illetve „ÉTH-ÉRD” emblé-

mát a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, melynek beszerezhetőségét választókerületenként legalább egy vegyesbolt-
ban, a hulladékudvarban, illetve Közszolgáltató telephelyén díjfizetés ellenében biztosítja;

p)  biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, szállítást, amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt az üteme-
zett gyűjtést nem tudja biztosítani, a következő munkanapon soron kívül pótolja, az érintettek értesítése mellett;

q)  éves ütemtervet készít a hivatalos ünnepeken történő teljesítésről és azt évente egyszer év elején, illetve az ünnepna-
pot megelőzően kétszer közzéteszi az Érdi Újságban;

r)  tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályo-
kat, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jog szabályai szerint felel;

s)  rendszeresen tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat (- bérlőket, – használókat) (hírlevél, plakát, fogadóóra, hirdeté-
sek, stb�) a szolgáltatással összefüggő valamennyi lényeges körülményről, ideértve a lomtalanítás időpontját is:

t)  felszólítás nélkül megtisztítja a tevékenysége gyakorlása során esetlegesen elszennyeződött köz- és magánterületet;
u)  megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat saját hatáskörben, vagy az üzemeltetett gépjárművek felelősségbizto-

sítása alapján;
v)  folyamatosan végzi számla ellenében a díjbeszedést – figyelemmel az Ör� szabályaira valamennyi ingatlan tekinteté-

ben;
z)  a veszélyes hulladék átvételére, tárolására, kezelésére hulladékudvart létesít és a szerződés területi hatályán belül a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezettektől díjmentesen átveszi;
zs) a jogszabálynak megfelelő – önkormányzattal egyeztetett – hulladékgazdálkodási tervet készít�

VII. 
Önkormányzat kötelezettségei

1� Az Önkormányzat végzi:
a)  a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását;
b)  a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának 

elősegítését;
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését;
d)  a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és léte-

sítmények kijelölését; 
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását�
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2� A települési Önkormányzat rendeletben állapítja meg:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határait, a 
közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötele-
zettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit, az ingatlantulajdonost 
terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges ked-
vezmények eseteit, az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket�

VIII.
A szerződés megszűnése

1� A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a meghatározott időtartam lejártával;
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
d) felmondással�

2� A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést fel-
mondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartal-
mi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti�
3� Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

a) a Közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági elő-
írásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vagy jogszabályban megállapított kötelezettségét neki felróható-
an súlyosan megsértette�
4� A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a 
Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését�
5� A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap�

IX. 
Egyéb rendelkezések

1� Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles a jelen szerződés alapján végzendő tevékenységből eredő 
esetleges károk megtérítése érdekében felelősség biztosításra vonatkozó szerződést fenntartani 5 MFt értékhatárig, 
amely szerződés hatályosságát igazoló okiratot köteles évente megrendelő részére írásban megküldeni�

2� Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli rendezésére törekednek, 
amelynek hiányában az Önkormányzat székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki�

3� Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos észrevétel esetén panaszt tehet a Közszolgáltatónál� 
A Közszolgáltató 15 napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és annak megfelelő orvoslásáról gondoskodni, a megtett 
intézkedésről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni� Amennyiben a panaszra intézkedés nem történik, panaszos a 
Polgármesteri Hivatalban bejelentést tehet�

4� A VIII� 3� b) pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül 
Közszolgáltató részéről: 
a) ha a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása rendszeresen zavart szenved;
b) ha a Közszolgáltató az Ör�-ben meghatározott gyakoriságú lakossági hulladékgyűjtési kötelezettségének a követke-
zők szerint nem tesz eleget:

 – heti egy alkalommal kötelező ürítésnél legkésőbb a soron következő szállítási időpontban sem gondoskodik a hul-
ladék elszállításáról,

 – városközponti lakótelep területén egy héten belül egyszer sem gondoskodik a hulladék elszállításáról és ez az elma-
radt teljesítés a járatterv szerinti útvonal 30%-át meghaladja;

c)  ha a Közszolgáltatói tevékenységével összefüggésben elszennyezett köz- és magánterületet felszólítás ellenére nem 
tisztítja meg;

d) ha nem a kijelölt lerakóhelyet veszi igénybe�

A VIII� 4� pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül az Önkormányzat részéről, ha a 
Közszolgáltató tevékenysége folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges információkat nem szolgáltatja�

5� Jelen szerződésben foglalták végrehajtását az Önkormányzat részéről a jegyző, a Közszolgáltató részéről annak fele-
lős vezetője közösen ellenőrzi�

X. 
Irányadó jog meghatározása

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� törvény, a hulladékról 
szóló 2012� évi CLXXXV törvény, az ágazati jogszabályok, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó ren-
deletei, továbbá a Magyar Szabvány, a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések az 
irányadók�

Érd, 2014. június …

Önkormányzat képviseletében Közszolgáltató képviseletében

T. Mészáros András Szamek Zsolt
polgármester ügyvezető
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Melléklet a Közgyűlés 171/2014. (VI.30.) határozatához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(továbbiakban: a „Szerződés”)

amely létrejött egyrészről 
az ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3��; képviseletében 
eljár: T. Mészáros András polgármester; továbbiakban: az „Önkormányzat”)
másrészről
LIDL MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6�; 
cégjegyzékszáma: 01-06-757718; adószám: 21588017-2-44; KSH szám: 21588017-4711-212-01) továbbiakban: a 
„Beruházó”)
külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK
(A) A Beruházó kizárólagos tulajdonosa a természetben Érd, Diósdi út 2-4� szám alatt található, Érd, 22081/5 

helyrajzi szám alatt felvett ingatlannak („Működő Áruház”), melyben élelmiszer áruházat üzemeltet�
(B) A Beruházó kizárólagos tulajdonosa az Érd, Balatoni út 11916 helyrajzi szám alatt felvett ingatlannak („Balatoni 

Úti Fejlesztési Terület”), valamint a természetben az Érd, Iparos út- Kádár utca sarkán található az Érd 3202/1, 
3201, 3186/1, 3189, 3190 és 3199 helyrajzi számok alatt felvett ingatlanokból álló ingatlan együttesnek („Iparos 
Úti Fejlesztési Terület”)�

(C) A Magyar Állam vagyonkezelője, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt� („NIF”) jogerős útépítési engedéllyel 
(„Útépítési engedély”) rendelkezik az Érd, Iparos út Bányász utca és Törökbálinti utak közti szakaszának 
átépítésére („Csomópont Fejlesztés”)�

(D)  A Csomópont Fejlesztés megvalósításához szükséges egy az Iparos Úti Fejlesztési Területet érintő telekhatár 
rendezés, melynek során a Beruházó egy 328 m2 területű telekrészt kell átadjon a Magyar Állam tulajdonába a 2� 
számú mellékletként csatolt vázrajz szerint, illetve a Csomópont Fejlesztés megvalósításához a NIF-fel megkötött 
külön szerződés alapján a Beruházó anyagilag is hozzájárul, hiszen annak megvalósulása Beruházó érdeke is� 

(E) A felek a Csomópont Fejlesztés megvalósítása, a Működő Áruház üzemelése, illetve a Balatoni Úti Fejlesztési 
Területen és az Iparos Úti Fejlesztési Területen tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban jelen Szerződésben foglaltak 
szerint kívánnak együttműködni�

1. Szerződés célja
1�1 Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a Beruházó a Balatoni Úti Fejlesztési Területen és a Iparos Úti 

Fejlesztési Területen földszintes, kb� bruttó 2000 m2 épület alapterületű élelmiszer áruházakat kíván építeni, 
úgy hogy az előírt parkolókat terepszinten és nem az épületen belül kívánja elhelyezni� Beruházó a Balatoni Úti 
Fejlesztési Területen jogerős építési engedéllyel rendelkezik, míg az Iparos Úti Fejlesztési Területen telepítési 
koncepció áll rendelkezésére, melyeket jelen Szerződéshez 1� számú mellékletként csatol („Beruházások”)� 

1�2 A szerződés célja egyrészt a Csomópont Fejlesztés, mint közösségi, infrastrukturális beruházás megvalósítása, 
melyhez a Beruházó a jelen Szerződésben foglaltak szerint hozzájárul, másrészt annak biztosítása, hogy a 
Beruházások – a helyi településrendezési eszközökben és egyéb önkormányzati rendeletekben rögzített célokkal 
összhangban – megvalósulhassanak�

1�3 Az Önkormányzat kijelenti, hogy a beruházási szándékot ismeri, csatolt dokumentumok alapján indokoltnak és 
szakmailag megalapozottnak tartja, ennek megfelelően azokat lehetőségéhez mérten támogatja�

2. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
2�1 Érd város 2012� december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközei a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012� (XI� 8�) Korm� rendelet 45� § (1) alapján 2015� december 31-ig 
alkalmazhatók� Az Önkormányzat vállalja, hogy a szükséges településrendezési eljárást ezen törvényi határidőn 

belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja, annak érdekében, hogy az új településrendezési 
eszközök legkésőbb 2016� január 1� napján hatályba lépjenek�

2�2 Az Önkormányzat a 2�1 pont szerinti új településrendezési eszközök kidolgozása során szorosan együttműködik 
Beruházóval� Az érintett területek szabályozását az Önkormányzat úgy alakítja ki, hogy a lehetőségeihez mérten 
maximálisan, de a település érdekeit nem csorbítva vegye figyelembe Beruházó javaslatait� 

2�3   Az Önkormányzat vállalja, hogy a tervezett beruházások megvalósítása tekintetében a közérdek, és jogos 
magánérdek kiegyensúlyozott harmóniájának megteremtését célzó településrendezési szerződést köt Beruházóval�

3. A Beruházó kötelezettségvállalásai
3�1 A Beruházó vállalja, hogy a Meglévő Áruházat mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően üzemelteti 

(beleértve különösen az önkormányzati rendeleteket), valamint törekszik a Meglévő Áruház minél igényesebb, 
esztétikusabb átalakítására� 

3�2 A Beruházó vállalja, lehetőségeihez mérten minél hamarabb megkezdi a Beruházások kivitelezését� Ennek 
érdekében szorosan együttműködik az Önkormányzattal a 2�1 pontban kifejtetteknek megfelelően, valamint 
amint lehetősége lesz, az építési engedélyt megkéri� 

3�3     Beruházó vállalja, hogy az Önkormányzattal a 2�4� pont szerint településrendezési szerződést köt� 

4.  Vegyes rendelkezések
4�1 Szerződő Felek vállalják, hogy a Csomópont Fejlesztés, valamint a Beruházó által tervezett Beruházások 

megvalósítása érdekében, a jóhiszemű joggyakorlás elveinek megfelelően fokozottan együttműködnek és a célok 
megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő időben – saját döntéshozatali 
eljárásuknak megfelelően – a jogszabályi keretek között térítésmentesen megteszik, és az Önkormányzat a 
szükséges eljárásokat lefolytatja�

4�2 A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírására jogosultak és felhatalmazottak� 
4�3 A Felek jelen Szerződés minden oldalát elolvasták és kölcsönös értelmezését követően, mint ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� törvény rendelkezései az irányadóak�

Érd, 2014. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében:

LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság
képviseletében:

T. Mészáros András
polgármester

Lidl Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Tóth Péter Gergely ügyvezető és Pordán János cégvezető

Mellékletek:
1� számú melléklet – Beruházások koncepcióterve
2� számú melléklet – Átadandó Telekrész – vázrajz
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Melléklet a Közgyűlés 174/2014. (VI.30.) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATáNAK
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Jóváhagyta Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
az 53/2012. (II.23.) határozatával

(egységes szerkezetben a 143/2012. (V.24.) KGY. határozattal, az 50/2013. (II.28.) KGY. és a 175/2014. 
(VI.26.) határozattal elfogadott módosításokkal)

PREAMBULUM

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2011� évi CVIII� 
törvény (továbbiakban: Kbt�) 22� § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki�

A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt� előírásai, definíciói szerint 
kell alkalmazni� Rendkívüli esetben, ha a Kbt� a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz defi-
níciót, úgy az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyér-
telmű meghatározásáról�

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. pont
A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre

1� A Szabályzat célja, hogy a Kbt�-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve az ágazati jogszabályokkal 
összhangban, a közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) köz-
beszerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt� 22�§): 
– a közbeszerzés tervezésének, az eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, 
– a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
– a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
– a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket�

2� Ajánlatkérő Kbt� hatálya alá tartozó eljárásait és az ahhoz kapcsolódó döntéseit Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)– készíti elő és hajtja végre� A Szabályzat az Önkormányzatra, valamint a 
Hivatalra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a Szabályzatot és a Kbt�-t, illetve annak végrehajtási ren-
deleteit együttesen kell alkalmazni� A Szabályzat és a Kbt� alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési 
Hatóság ajánlásait és a Hatóság elnökének tájékoztatóit is�

3� A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt� hatálya alá tartozó beszerzésére, valamint 
a beszerzések becsült értékének meghatározására és a Kbt� egybeszámítási szabályainak alkalmazása tekintetében 
valamennyi beszerzésre� A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól a Polgár-
mester saját hatáskörben utasítást ad ki�

4� A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
– valamennyi, az Ajánlatkérő közbeszerzéseinek előkészítésébe, a közbeszerzési eljárások lefolytatásába bevont sze-

mélyre, szervezetre, 
– a bíráló bizottságra, továbbá a
– döntéshozó személyére�

2. pont
A közbeszerzés éves tervezésének és összegzésének rendje

1� Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, de legkésőbb március 31� napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről� A közbeszerzési tervet a Jogi, 
és Pályázati Iroda a Közgazdasági Iroda vezetőjével együttműködve készíti el, és a Közgyűlés hagyja jóvá� A közbe-
szerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni�

2� Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Közbeszerzési Csoportvezető folyamatosan karbantartja, a nem 
tervezett év közbeni változásokat átvezeti, azzal, hogy minden módosítást a Közgyűléssel jóvá kell hagyatni, megadva 
egyben a módosítás indokát is�

3� Az adott évre szóló közbeszerzési terv elfogadását követően a Jogi és Pályázati Iroda javaslata alapján a Jegyző éves 
közbeszerzési munkatervet készít, melyben meghatározásra kerül a lefolytatandó eljárások előkészítéséért felelős 
szakiroda, illetve szervezeti egység, valamint a beszerzési igény teljesítésének határideje, ill� időszaka� 4�  A benyújtás-
ra kerülő, illetve a nyertes uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tervezésével, ütemezé-
sével, előkészítésével, valamint határidőre történő, jogszerű lefolytatásával kapcsolatos egyeztetési feladatok felelőse 
a projektmenedzser� 5� A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai összegzést a 
Közbeszerzési és Informatikai Csoport készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság számára� Az éves statisztikai 
összegzés adatainak megbízhatóságáért és határidőben történő elkészítéséért a Közbeszerzési és Informatikai Cso-
port vezetője a felelős�

3. pont
A közbeszerzési eljárás dokumentálása, nyilvánossága

1� Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés tel-
jesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell� A közbeszerzési eljárás nyilvánosságát a Kbt� szerint kell biztosítani� 

2� A Kbt�-ben rögzített, közzététel tárgyaként megjelölt dokumentumokat –a Kbt� vonatkozó rendelkezése szerint 
közzé kell tenni� A közzétételért a Közbeszerzési és Informatikai Csoport vezetője a felelős 

   
3� A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő nevében jognyilatkozatot, az adott eljárásra meghatározott felelősségi rend 

szerint arra feljogosított személy (a Döntéshozó, ill� annak képviselője, valamint a Bíráló Bizottság elnöke) csak írás-
ban tehet�

4� Az Ajánlatkérő a Hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
iratok biztonságos elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről� Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valameny-
nyi irat egyben, folyamatos sorszámozással történő iktatásáról a Közbeszerzési Csoportköteles gondoskodni�

5� Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a Hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot kell 
az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg�
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4. pont
A határidők 

1� Az adott eljárásban irányadó, Kbt� szerinti – felelősségi rendben rögzített – határidők betartásáról az adott határ-
idővel érintett eljárási cselekmény címzettje, ilyen hiányában a Bíráló Bizottság elnöke köteles gondoskodni�

2� A Bíráló Bizottságnak 5 munkanap áll rendelkezésére az eljárás megindításához szükséges feladatok (ajánlati/rész-
vételi felhívás elkészítés, megküldés, dokumentáció elkészítése, hirdetmény feladás,) ellátására, kivéve, ha jogszabály 
másként rendelkezik� A határidő kezdete – a beszerzési igény pontos műszaki tartalmát (minőségi, mennyiségi 
adatokat, szakmai specifikációt), a közbeszerzés értékét (becsérték) meghatározó – eljárás előkészítését indító lap 
döntéshozó általi aláírásának napja, ill� jogszabályi határidő esetén a jogszabály által megállapított nap� A határidő 
indokolt esetben – amennyiben jogszabály nem tiltja – további 5 nappal meghosszabbítható� 

3� A hirdetmény közzétételével kapcsolatos (ellenőrzési) díjak összegének utalásáról a Közgazdasági Iroda vezetője 
intézkedik a Közbeszerzési Csoport által készített feljegyzés alapján, annak kézhezvételétől számított 2 munkana-
pon belül� Az ellenőrzési díj mértékét a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének 
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 92/2011� (XII� 30�) NFM rendelet tartalmazza�

5. pont
Összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok

1� A Kbt� 24� §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat a közbeszerzési eljárás előkészítésétől kezdődően a közbe-
szerzési eljárás lezárásáig alkalmazni kell�

2� A közbeszerzési eljárásba az Ajánlatkérő részéről bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás során 
az összeférhetetlenségét folyamatosan vizsgálja, arról nyilatkozzon és az esetlegesen bekövetkezett változásokról a 
Közbeszerzési Csoportot értesítse�

3� A közbeszerzési eljárásba bevont személy – ide értve a Döntéshozó személyét is – a bevonását követően köteles 
nyilatkozni az összeférhetetlenség fenn, illetve fenn nem állásáról az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (6� 
számú melléklet), illetve a Kbt� vonatkozó rendelkezései által meghatározott esetben köteles csatolni a távolmaradási 
nyilatkozatot� 

4� Az eljárásba bevont személy tevékenységét addig nem kezdheti meg, ameddig a fenti nyilatkozatok rendelkezésre 
nem állnak�

5� Amennyiben az összeférhetetlenség a nyilatkozat aláírását követően áll be, úgy köteles a Közbeszerzési Csoportot 
erről haladéktalanul értesíteni, aki intézkedik az új Bíráló Bizottsági tag/egyéb bevont személy kijelölésének kezde-
ményezéséről�

6� Az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok betartásáért az érintett munka-, polgári- illetve büntetőjogi felelős-
séggel tartozik�

7� A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra 
jutott információkat bizalmasan kezelni� Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a titoktartási köte-
lezettségét megszegte, a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha 
indokolt – gondoskodni kell� Felelősségre vonása érdekében teendő jogi lépések kezdeményezéséről a Döntéshozó 
határoz�

8� A titoktartás kiterjed az Ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is� A közbeszerzési eljárásban résztvevő 
személy az Ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési 
eljárásban ellátandó feladatai teljesítése érdekében használhatja fel�

6. pont
A beszerzés tervezése, beszerzési igények minősítése 

6.1.  A beszerzés tervezése

6�1��1� A beszerzési igény szakmai tartalmának, a megkötendő szerződés finanszírozási és jogi feltételeinek meghatá-
rozása, a szerződő partner kiválasztása és határidőre történő teljesítése, azaz az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló beszerzési igény határidőre történő teljesítése érdekében a Hivatal szervezeti egységei kötelesek együtt-
működni� 

6�1�2� A hatékony együttműködés megszervezése a beszerzés tárgya szerinti szakiroda feladata� 

6�1�3� A szakiroda vezetője a beszerzés tervezése során – különösen városfejlesztési-, üzemeltetési szempontból jelen-
tős, vagy jelentős értékű beszerzési igény esetén – konzultációt, munkacsoport felállítását, külső szakértő bevo-
nását, az adott eljárás előkészítésére irányadó ütemterv készítését kezdeményezheti a jegyzőnél� 

1�1�4� A tervezés körébe tartozó feladatok különösen:
–  igény-, helyzet-, illetőleg piacfelmérés, (szakiroda) 
–  beszerzés tárgyának meghatározása, (szakiroda
–  becsült érték meghatározása, (szakiroda)
–  a beszerzés Kbt� szerinti minősítése ( JPI)
–  az eljárásba bevonandó személyek megbízása, (szakiroda javaslatára a Döntéshozó)
–  javaslat eljárási rezsim és típus kiválasztására, ( JPI)

1�1�5� A helyzet-, illetőleg piacfelmérést, valamint a becsült érték meghatározását a közbeszerzés tárgya szerinti szak-
értelemmel rendelkező iroda végzi oly módon, hogy lehetőség szerint 3 db előzetes, indikatív árajánlatot kér 
be az adott eljárás vonatkozásában, vagy nyilvánosan elérhető honlapról kigyűjti a beszerzés tárgyára vonat-
kozó piaci árat (árakat), vagy a szakmai kamarai honlapról letölti az adott szolgáltatás megrendelése esetén 
alkalmazandó kamarai ajánlást, illetve más, arra alkalmas módon dokumentálja a beszerzés becsült értékét� 
A becsérték meghatározásának módszerét a közbeszerzési eljárás előkészítését elrendelő lapon a szakiroda 
vezetője feltünteti�

6.2. A beszerzési igény minősítése

1�1�1� A Közbeszerzési Csoport feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési szempontból történő minő-
sítése, a Kbt� vonatkozó rendelkezései alapján� A minősítés eredményét a Közbeszerzési Csoport a Beszerzés 
minősítő lapon rörzíti, és rövid indoklással javaslatot tesz az alkalmazandó beszerzési eljárás módjára (közbe-
szerzés, avagy értékhatár alatti beszerzés)�� (1� számú melléklet), 
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7. pont
Közbeszerzési eljárások előkészítése, megindítása

1� A közbeszerzési eljárás előkészítésének elrendelése az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, szükség esetén 
melléklet csatolásával történik� (4� számú melléklet)� 

2� A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítését – a közbeszerzés tárgya szerinti, a Hivatal 
szervezeti egységei közötti munkamegosztásról szóló szabályzat alapján szakértelemmel rendelkező iroda kezde-
ményezése alapján – a Döntéshozó rendeli el� Amennyiben a közbeszerzés építési beruházás megvalósítására, vagy 
annak előkészítő tevékenységére irányul, a közbeszerzési eljárás megindítása akkor lehetséges, ha azt megelőzően az 
önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011� (III�25�) szá-
mú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott célokmány/előkészítési engedélyokmány 
aláírásra került� 

3� Már megkötött szerződés (pl�: keretmegállapodás) terhére történő beszerzési igény esetén az erre rendszeresített 
formanyomtatvány (Lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a Közbeszerzési Csoport nál a beszerzést� (2� 
számú melléklet)�

4� Az eljárások előkészítését a Közbeszerzési Csoport koordinálja, ő felel a 4� pont (3) bekezdés szerinti határidő be-
tartásáért, szükség esetén kezdeményezi a határidő meghosszabbítását a Döntéshozónál�

5� Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
–  Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság vagy BB) felállítása, tagok megbízása, ülésrend javaslat elkészítése 
–  összeférhetetlenségi, adott esetben távolmaradási nyilatkozatok bekérése, ( JPI)
–  Ajánlati/részvételi felhívás, elkészítése, (BB)
–  releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és 

határidőt is), (BB)
–  dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szer-

ződési feltételekre), (BB)
–  a 6�1�4� pontban meghatározott feladatok (ott megjelölt szervezeti egységek)� 

6� Amennyiben az előkészítés – különösen a közbeszerzési dokumentáció tartalmának meghatározása – során a köz-
beszerzés tárgya szerinti szakértő bevonásának igénye merül fel, úgy a BB elnöke erről haladéktalanul írásban tájé-
koztatja a döntéshozót� 

8. pont
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

1� A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a dokumentáció 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek 
megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi – szakértelemmel kell rendelkezniük�

2� Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai lefolytatásának támogatásához hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevo-
násáról a Döntéshozó gondoskodik� A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatait teljes körűen a vele kötött szer-
ződés határozza meg�

3� Amennyiben az eljárás sikeres lefolytatásához annak tárgya szerinti szakértelem a Hivatalon belül nem biztosítható 
megfelelően, külső szakértő bevonásával kell a Kbt� 22�§ (3) bekezdése szerinti törvényi követelményt teljesíteni� A 
külső szakértő rendelkezésre állásáról a szakiroda kezdeményezésére a Döntéshozó köteles gondoskodni�

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA, 
 RÉSZTVEVŐINEK FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE 

9. pont
Döntéshozó 

1 Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében főszabályként döntéshozó a 
Polgármester� Kivételt képeznek azok a beszerzések, amelyek tárgyában az eljárást lezáró döntés meghozatala a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény, vagy más jogszabály alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik� 

2� A Polgármester, mint döntéshozó jogosult a jelen szabályzatban meghatározott felelősségi körök alapján az adott 
közbeszerzési eljárás előkészítése során a belső felelősségi rend megállapítására és a Bíráló Bizottság felállítására, 
továbbá az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel az eljárás eredményének megállapítására�

3� A Döntéshozó – a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján – az eljárást lezáró döntést meghozza� 

4� Amennyiben a Döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e 
új eljárást� Döntési javaslattal ellentétes döntését indokolnia kell�

5� A Döntéshozó köteles a döntését – feltéve, hogy a döntési javaslatot megfelelő időben kézhez vette – a Kbt� rendel-
kezéseinek megfelelően határidőben meghozni�

6� A Döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért�

7� A döntéshozó a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet döntéshozatali záradékkal látja el�

8� A Közgyűlés a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára irányuló javaslatról név szerinti szavazással ha-
tároz�

10. pont
Bíráló Bizottság

A közbeszerzés megvalósítása során az eljárás valamennyi résztvevője köteles körültekintően, szakszerűen és határidő-
ben elvégezni feladatát a Kbt� alapelveinek és az Önkormányzat érdekeinek érvényre juttatása érdekében�

1� Minden egyes közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság (továbbiakban Bizottság) kerül felállításra� Egyidejűleg több 
Bizottság is működhet, így egy személy akár egyszerre több Bizottság tagja is lehet� A Bizottságban az Ajánlatkérővel 
közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban nem álló személy is részt vehet (a továbbiakban: külső szakértő tag)�

2� A Bizottság mandátuma a kijelölésétől az eljárás befejezéséig tart, ami az eredményről, vagy eredménytelenségről 
szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja� A Bizottság érdemi intézkedéseinek, döntési javaslatainak 
meghozatala során a közbeszerzés tárgya szerinti, a pénzügyi és a jogi-közbeszerzési szakértelmet biztosítani kell�

3� A Bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén – a Közbeszerzési Csoport javaslatára – írásban a Dön-
téshozó jelöli ki a megbízólevél aláírásával (eseti Bíráló Bizottság) � A Döntéshozó felállíthat állandó, több eljárásra 
kiterjedő hatáskörrel rendelkező Bíráló Bizottságot is� (3� számú melléklet)�

4� A Bizottság munkáját az elnök szervezi valamint képviseli ajánlatkérőt az eljárás lefolytatása során, amennyiben 
jogszabály, vagy jelen szabályzat másképp nem rendelkezik�
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5� A Bizottság kötelező tagjai a következők:
–  Közbeszerzési Csoport,
–  a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Iroda vezetője, vagy az általa delegált személy, vagy 

(megfelelő szakértelem hiányában) külső szakértő,
–  a Közgazdasági Iroda vezetője, vagy az általa delegált személy, vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külső 

szakértő,
–  jogi szakértelemmel rendelkező személy,

6� A bizottsági tagok kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt� ide vonatkozó rendel-
kezéseit� Egy Bíráló Bizottsági tag többféle szakértelemmel is rendelkezhet� A Bizottság megalakulását megelőzően 
részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi és titoktartási előírások tartalmát és annak következ-
ményeit�

7� A Döntéshozó a Bíráló Bizottságba a kötelező tagokon kívüli más tagot/tagokat is delegálhat�

8� A Bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a Bizottság munkájában és a Bizottsági üléseken� Ameny-
nyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is képtelenné válik (betegség, szabadság stb�), köteles azon-
nali hatállyal jelezni azt a Közbeszerzési Csoport nak, aki gondoskodik a helyettesítés kezdeményezéséről a de-
legálónál�

9� A Bizottság feladatai:
–  eljárási rezsim és típus meghatározása, mely során a Kbt� vonatkozó rendelkezésein túl figyelembe kell venni, 

hogy az Ajánlatkérő szempontjából összességében legelőnyösebb, a felelős gazdálkodást leginkább szolgáló 
eljárási forma kerüljön kiválasztásra,

–   felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
–  értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében,
–  releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és 

határidőt is),
–  dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szer-

ződési feltételekre), 
–  kiegészítő tájékoztatás megadása,
–  az esetleges konzultáción, helyszíni bejáráson a Bíráló Bizottság legalább két tagja köteles részt venni,
–  részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontásán történő részvétel, 
–  a bontásról, konzultációs, valamint a helyszíni bejárásról jegyzőkönyv elkészítése és az érintetteknek történő 

megküldése� 
A Bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a 
bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés�
–  Döntés a következő témákban:
–  Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) alkalmassága, alkalmatlansága�
–  Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) kizárása�
–  Ajánlat(ok)/részvételre jelentkezés(ek) érvényessége, érvénytelensége�
–  Az érvényes ajánlatok eljárást megindító felhívásban leírtak szerinti értékelése (pontozása)�
–  A Döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt beszerzésről és nyertes Ajánlat-

tevő személyéről (döntési javaslat megtétele)� 
–  Szakmai támogatás biztosítása jogorvoslati eljárás esetén (a Bizottság mandátumának megszűnése után is), 

együttműködés a jogi képviselővel, hivatalos közbeszerzési szakértővel�

10� A Bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők:
– Összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtétele�

–  Az Ajánlatok kiértékelése és pontozása (alkalmasság, érvényesség, illetve a részszempontok alapján), a Kbt� 
22�§ (4) bekezdés szerinti bírálati lap elkészítése�

 
 11� A Bíráló Bizottság a munkarendjét úgy határozza meg, hogy megfelelő időt biztosítson a döntéshozatalra�

11. pont
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda 

1� A Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodák a Hivatal ügyrendjében megjelölt szervezeti egy-
ségek lehetnek�

2� A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda kötelezettsége, hogy a feladatkörében felmerülő 
beszerzési igényt a Közbeszerzési Csoporttal minősíttesse� 

3� Az adott közbeszerzés tervezése, az eljárás előkészítése során a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendel-
kező irodának az alábbi feladatai vannak:

–  Beszerzési igény jelzése – lehetőség szerint – a költségvetés készítésekor
–  Becsült érték megállapítása, tekintettel a Kbt�-ben foglaltakra
–  Amennyiben releváns, annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, 

jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011�(III�25�) rendelet hatálya alá tartozik és az abban fog-
laltaknak megfelelő dokumentálása�

–  A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a Közbeszerzési Csoport felé�
–  Kellő mennyiségű információ begyűjtése az indítani kívánt beszerzés tervezése során, az eljárás alapos, szaksze-

rű előkészítése érdekében 
–  Információk nyújtása az értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározásához
–  Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a Közbeszerzési Csoport r által megjelölt 

példányszámban�
–  Tárgyalásos eljárásoknál az Ajánlatkérő szükség szerinti képviselete�
–  A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés megküldése a Közbe-

szerzési Csoport nak� (5� számú melléklet)
–  Felelősségi köre kiterjed a beszerzés szükségességére, célszerűségére, időszerűségére és a megkötött szerződés 

célszerűségére�
–  Közreműködés a közbeszerzési terv összeállításában�
–  Közbeszerzés tervezésének, eljárás indításának kezdeményezése, olyan időpontban, hogy a feladat végrehajtá-

sára vonatkozó szerződés a kellő időben létrejöhessen (közbeszerzési ütemterv/projektterv)�
–  Szükség esetén szerződés módosításának kezdeményezése�
–  Kiegészítő tájékoztatás megadásában közreműködés�
–  Az eljárás lefolytatásához szükséges szakértelem hiánya esetén külső szakmai szakértő bevonásának kezdemé-

nyezése�

12. pont
Közgazdasági Iroda 

1� A Közgazdasági Irodának a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak:
Költségvetés készítésekor a felmerülő beszerzési igények tárgyában egyeztetés a szakirodákkal�

–  Az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás rendelkezésre állásának igazolása, a költségvetési előirányzat megha-
tározása, a közbeszerzési eljárás előkészítését indító levél pénzügyi ellenjegyzése�

–  Az Ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a 
Közbeszerzési Csoport által megjelölt határidőre�
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–  A Közbeszerzési Csoport értesítése a befolyt ajánlati biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok és az Aján-
latkérési Dokumentáció ellenértékének visszautalásáról�

–  Az Önkormányzat számára rendszeres vagy alkalomszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez 
kapcsolódó költségekről és bevételekről�

–  Felelősségi köre kiterjed a közbeszerzés pénzügyi fedezetének ellenőrzésére, a megkötött szerződésben foglalt 
pénzügyi teljesítések határidejének betartására, a likviditási forrás biztosítására�

–  Közzétételi/hirdetmény-feladási költségek átutalása iránti intézkedések megtétele a BB elnökének javaslatára�

 
13. pont

Közbeszerzési Csoport szerepe és feladatai

1� A Közbeszerzési Csoport fő feladatai:
–  az éves közbeszerzési terv összeállítása, (Tájékoztató a Közgyűlés részére)
–  a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság 

biztosítása a Kbt� előírásainak figyelembevételével
–  a beszerzések minősítése a Kbt� vonatkozó rendelkezései alapján javaslat a közbeszerzési eljárások felelősségi 

rendjének meghatározására
–  az adott eljárás felelősségi rendjéhez igazodóan a szükséges dokumentumok elkészítése, előkészítése, illetve 

intézkedés megtétele
–  ellátja a Bíráló Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat és a Bíráló Bizottság műkö-

désével kapcsolatos koordinációs (elnöki) feladatokat
–  a Bíráló Bizottság ülésein jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás, 

illetve adott esetben dokumentáció elfogadásáról szóló határozatokat, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyo-
lításával kapcsolatos ütemtervet

–  szükség esetén a hirdetmények feladása, hirdetményellenőrzés díjának átutalása érdekében intézkedés a Köz-
gazdasági Iroda felé

–  az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a Bíráló Bizottság tagjaihoz való eljuttatása, a beszerzést a köz-
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodának, illetve a kérdés megválaszolásában hatáskörrel 
rendelkező szervezeti egységnek vagy szakértőnek

–  megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az Önkormányzat által kiküldöttel
–  tárgyalásos eljárásoknál az Ajánlatkérő képviselete
–  a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet a Döntéshozónak döntéshozatalra átadja
–  a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződéskötés koordinálása annak mindkét fél általi aláírásáig, 

a Hivatal vonatkozó szabályzatában foglaltak figyelembevételével
–  jogorvoslati eljárás esetén Ajánlatkérő képviseletét ellátó személy munkájának támogatása
–  a Bíráló Bizottság működésével összefüggő minden irat megőrzésével, archiválásával, rendelkezésre bocsátásá-

val kapcsolatos feladatok ellátása
–  jegyzőkönyv készítése az adott eljárás felelősségi rendje szerint:

–  minden Bizottsági ülésről
–  helyszíni bejárásról / konzultációról
–  az ajánlatok bontásról

–  A Kbt� vonatkozó rendelkezései szerinti dokumentálás ellátása
–  közbeszerzési kérdésekben szakmai állásfoglalás bekérése, a Kbt� előírásainak szakszerű gyakorlati alkalmazá-

sa, jogalkalmazást segítő kiadványok beszerzése
–  közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, 

valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélkezési gyakorlatának megismerése

14. pont 
Más ajánlatkérőkkel együttesen, illetve más ajánlatkérők javára lefolytatott eljárások szabályai

1� Amennyiben Érd MJV Önkormányzata a Kbt� 21�§ (2) illetve (3) bekezdésének alkalmazásával más ajánlatkérő 
javára (vagy más ajánlatkérő javára is) folytat le közbeszerzési eljárást, úgy jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkal-
mazni az alábbiak szerinti eltéréssel�

2� Más ajánlatkérő javára (is) szolgáló közbeszerzési eljárás megvalósítására csak abban esetben kerülhet sor, ha az 
eljárás lefolytatására irányuló meghatalmazás és a felek közötti megbízási szerződés/együttműködési megállapodás 
aláírásra került� 

3� A (2) pont szerinti megállapodásban a közbeszerzési eljárással érintett feleknek rendelkezniük kell
–  a beszerzés pontos műszaki tartalmának meghatározásáról, a becsértékről ill� annak megállapítási módjáról
–  a költségelőlegezés,- térítés módjáról, esetleges díjmegállapításról
–  a bíráló bizottság összetételéről, a bírálati szempontok meghatározásáról
–  a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékéről
–  jelen Közbeszerzési Szabályzat alkalmazásának kötelezettségéről
–  a Bíráló Bizottság döntési javaslatát követő döntéshozatali eljárásról, ill� a döntéshozó személyéről�

15. pont
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása

1� Annak megítélése, hogy a szerződés módosítása megtörténhet-e, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Közbeszerzési Csoport feladata� A módosítás elbírálásakor aKözbeszerzési 
Csoport nak figyelembe kell vennie a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda igényeit és indo-
kait, (pl� a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan) továbbá – amennyiben ilyen bevonásra 
került – a hivatalos közbeszerzési tanácsadó állásfoglalását�

2� A Közbeszerzési Csoport feladata a közbeszerzési szerződések módosításának, valamint adott esetben az erről szóló 
tájékoztatónak az elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás�

3� Ha a szerződésmódosítási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor a Kbt� és jelen 
szabályzat szerint kell megfelelően eljárni�

16. pont
Jogorvoslati eljárások támogatása

1� A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok kezelése a BB és a Döntéshozó hatáskörébe tartozik, mely-
hez megfelelő jogi-közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szakembert kell igénybe venni�

2� A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a Közbeszerzési Csoport állítja össze és haladéktalanul a képviseletet 
ellátó személy, illetve szükség esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság rendelkezésére bocsátja�

3� Az Ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag  eljuttatása az illetékes szer-
vek számára a képviseletet ellátó személy feladata� 
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4� Az Ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a Döntéshozó köteles a beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező iroda vezetőjét, vagy a megbízott szakmai szakértőt, illetve az eljárás Bíráló Bizottságá-
nak tagjait az eljárásba bevonni�

III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

17. pont
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 

1� A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr, illetve a Jegyző hatáskö-
rébe tartozik, a Belső ellenőrzés éves munkaterve szerint történik� 

2� Az ellenőrzés kiterjed az eljárások, valamint az eljárás során keletkezett dokumentumok rendszerezésének szabály-
szerűségére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére�

3� A közbeszerzések monitoring rendszerben történő ellenőrzése a Jegyző hatáskörébe tartozik�

18. pont
Záró rendelkezések 

1� Az Ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonatko-
zó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük 
elvárható gondossággal eljárni�

2� Jelen szabályzat 2012� február 24� napján lép hatályba� Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbe-
szerzési eljárások esetében is alkalmazni kell� Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése 138/2011� (IV� 28�) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat 
hatályát veszti�

 Dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András
 jegyző polgármester

1. számú melléklet
BESZERZÉS MINŐSÍTŐ LAP

 (új igény minősítésére)

Beszerzést igénylő szervezeti egység
Kapcsolattartó neve, telefonszáma
Beszerzés tárgya

Beszerzés mennyisége 
Beszerzés becsült értéke, megállapításának módja
Munka, szállítás tervezett kezdete
Szerződés aláírásának tervezett dátuma
Szerződés időtartama 
Javasolt szállító(k) megnevezése (meghívásos eljárás esetén)

Az adott évben a hasonló tárgyú beszerzések becsült  
összértéke az igénylő szervezetnél:
A közbeszerzési minősítés kért határideje

Érd,

…………………………�� ……………………………��
Irodavezető Átvevő 

Beszerzés tárgyának 
Kbt� minősítése

Megjegyzés:

Minősítő aláírása dátum 



ÉRDI KÖZLÖNY

62 63

III. MELLÉKLETEKIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2014. JÚNIUS 30. IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2014. JÚNIUS 30.

2. számú melléklet

LEHÍVÁSI IGÉNY
meglévő szerződés (keretmegállapodás) terhére történő lehíváshoz

Beszerzést igénylő szervezeti egység
Ügyintéző neve, telefonszáma
Vonatkozó szerződés 
(keretmegállapodás) megnevezése
Beszerzés tárgya
Beszerzés mennyisége
Beszerzés becsült értéke 
Munka, szállítás tervezett kezdete
Szerződés időtartama/ teljesítés 
határideje:
A teljesítés helye 

Érd, …��������������������

 Csatolt mellékletek:
–  a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés  teljesítésével 

kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok 
–  költségvetési kiírás 

irodavezető                            

A közbeszerzési eljárás fedezete a ��� évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�
közgazdasági irodavezető /aláírás kelte

A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:
jegyző/aláírás kelte

A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
döntéshozó/aláírás kelte

                  

   3. számú melléklet

MEGBÍZÓLEVÉL
részére

A megbízás tárgya: Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában való részvétel
A közbeszerzési eljárás tárgya:  
A megbízás időtartama: 
A megbízottra vonatkozó általános szabályok:

A Bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt�) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért�
A Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági dön-
tések meghozatalában való közreműködés� 

Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!

Érd, 

                    döntéshozó

A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:
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4. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉT INDÍTÓ DOKUMENTUM

Beszerzést igénylő szervezeti egység:
Ügyintéző neve, telefonszáma:
Beszerzés tárgya:
(Amennyiben releváns), annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóvá-
hagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011�(III�25�) ÖK rendelet hatálya alá tartozik�  Igen/Nem

Engedélyezési/célokmány száma:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés becsült értéke:
Becsült érték megállapításának alapjául szolgáló dokumentumok:
Munka, szállítás tervezett kezdete:
Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:

A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsola-
tos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok: 

Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve pénzügyi alkalmasság):

Értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében:

Az eljárásba bevonandó külső szakértő:

Csatolt mellékletek:
(1) műszaki/tender dokumentáció …pl
(2) költségvetési kiírás …pl

               
Érd,    
                         irodavezető

A közbeszerzési eljárás fedezete a … évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�
A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ��� évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�

közgazdasági irodavezető/aláírás kelte 
A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:

jegyző/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
döntéshozó/aláírás kelte
    

5. számú melléklet

JELENTÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Szervezeti egység:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A szerződés meghatározása:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe:

A szerződéskötés időpontja:

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

A szerződést módosították-e:

Egyéb információk:

Érd,                                 

                                                                 irodavezető
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6. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI, TITOKTARTÁSI ÉS

SZAKÉRTELMI NYILATKOZAT

Alulírott 

Név:
Lakcím: 
An: 
mint a Bíráló Bizottság tagja

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata�/ Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u� 1–3�) 
ajánlatkérő által megindított

………………………………………………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbe-
szerzésekről szóló 2011� évi CVIII� törvény (Kbt�) a 24�§ (4) bekezdése alapján 

k i j e l e n t e m

hogy velem szemben a Kbt� 24� § -ában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn�

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a 
Ptk� 81�§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként keze-
lem, az eljárással kapcsolatos közbeszerzői titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően 
jogosulatlan személy tudomására nem hozom�

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkez-
ményeiről� 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését 
lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és tudomásul veszem, hogy a Kbt� 22� §-ában foglaltak 
alapján a Bíráló Bizottság tagjaként a többi taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottsá-
gáért felelek� 

Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti*, jogi*, közbeszerzési*, pénzügyi* szakértelemmel rendelke-
zem (Kbt� 22�§ (3)bekezdés)�

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és 
napon írom alá�

Érd, dátum

………………………………………
aláírás

*a megfelelő szakértelmet jelölő szavakat alá kell húzni
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Melléklet a Közgyűlés 176 /2014.(VI.26.) határozatához

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(a háziorvosi alapellátás feladataira)

Amely létrejött egyrészről
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a
A MENAN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (székhely: 
2030 Érd, Szegfű utca 37� telephely: Érd Római út 24� adószám: 21104044-1-13, cégjegyzékszám: 13-06-058001) 
képviseletében: Bántóné dr� Lendvai Andrea Erzsébet, mint megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő felek az egymással 2009� július 15� napján öt éves időtartamra megkötött feladat-ellátási szerződést, Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 176/2014� (VI�26�) határozata alapján, az alábbiak szerint megújítják:

1� A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 176/2014� (VI� 26�) 
határozata alapján, 2014� szeptember 1-től 2019� augusztus 31-ig megbízza Megbízottat a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX törvény 13� § (1) bekezdésének 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� törvény 
152� §-a alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011� (VIII�1�) 
számú önkormányzati rendeletben rögzített 1� számú alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátásával� A körzet 
utcajegyzéke jelen megállapodás függelékét képezi�

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a háziorvosi praxisra jogosult Bántóné dr� Lendvai 
Andrea Erzsébet saját maga végzi teljes munkaidőben, a Megbízó által biztosított Érd, Római út 24� szám alatti ren-
delőben� 

3� A Megbízó által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt Megbízott kizárólag az alapellátás feladatai-
ra használhatja� A feladat-ellátási szerződés megszűnésével az orvosi rendelő használati joga is megszűnik� A használat 
során felmerülő költségeket a Megbízott köteles fizetni� 

4� Megbízó köteles gondoskodni a rendelkezésre bocsátott rendelő épületével kapcsolatban felmerülő karbantartási 
munkák elvégzéséről, az épület központi berendezéseinek, burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és egyéb berendezése-
inek a karbantartásáról, felújításáról� Amennyiben a szerződés hatálya alatt a Megbízott a rendelőben – indokolt és a 
Megbízó által engedélyezett valamint a költségvetés által elfogadott – felújításokat végeztet, úgy az ellenértéket számla 
ellenében a Megbízó megfizeti� Megbízott a jelen szerződés megszűnésekor a rendelő épségének sérelme nélkül lesze-
relheti és elviheti mindazt, amit a rendelőben saját költségén elhelyezett, vagy felszerelt�

5� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés függeléke, egyben a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011� (VIII�1�) számú önkormányzati rendelet 1� mellékletében 
meghatározott működési területen a háziorvosi alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok 
ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenységét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997� évi LXXXIII� tör-
vény, az egészségügyről szóló 1997� évi CLIV� törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� évi II� törvény és a 
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végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alap-
ból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000�(II�25�) EÜM rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályi és 
szakmai előírásoknak megfelelően végzi�

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
 – Működési engedély;
 – Finanszírozási szerződés;
 – Felelősségbiztosítási szerződés;
 – Megbízott cégkivonata;
 – Praxisengedély�

6� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a háziorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet a háziorvosi feladatok ellátására biztosított rendelőn 
kívül végezzen� 

7� A Megbízott munkarendje:
Hétfő:   8:00–12:00 óráig;
Kedd:   8:00–12:00 óráig;
Szerda:   8:00–12:00 óráig;
Csütörtök: 14:00–18:00 óráig;
Péntek:   8:00–12:00 óráig�

8� Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000� (II�25�) EüM rende-
let 6� § (1) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező ápolót foglalkoztatni saját költsége és kockázata 
terhére�

9� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� Helyettesei: dr� Nagy Szabolcs és dr� 
Deák Eszter háziorvosok, a 43/1999� (III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő 
ellátása esetén, a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra meg-
állapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni�

10� A Megbízott a háziorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében köteles 
részt venni a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet alapján�

11� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kap-
csolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót – annak kérésére 
– a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

12� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Egészségbiztosítási Pénztárával kösse meg, és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szer-
ződés időtartamára a Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírás-
tól számított 60 napon belül a Megbízó részére másolatban átadni�

13� Megbízott a háziorvosi tevékenység végzéséhez alkalmas felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, 
javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni�

14� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és annak hatálya alatt szavatol azért, hogy az önálló orvosi tevékenység-
ről szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal (működtetési joggal) rendelkezik�

15� A felek közötti szerződés időtartama alatt, amennyiben körzethatár módosítás történik és emiatt a Megbízottat 
kár éri, a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik� A kártalanítás megállapításánál, a háziorvosi szolgáltató 
által – a finanszírozás keretében kapott – egy éves összeget kell figyelembe venni�

16� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 
hat hónap�

17� Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 
a)  az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás kézhez-

vételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 
és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül

b) a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�

18� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címé-
re kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�

19� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�

20� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita ese-
tén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�

21� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írják alá�

Érd, 2014. …………………………

Megbízó
T. Mészáros András

Polgármester

Megbízott
Bántóné Dr. Lendvai Andrea Erzsébet

          MENAN Bt. üzletvezető

1. körzet 
Amsden utca Teljes
Arató utca  Teljes
Batár utca  Teljes
Battai út  Teljes
Beszterce tér Teljes
Bojtár utca Teljes
Borona köz  Teljes
Csikós utca Teljes
Csókakő utca Teljes
Csónak utca Teljes
Csordás utca Teljes

Csősz utca  Teljes
Dózsa György utca  Eke köz   Teljes
Elberta köz Teljes
Elberta utca Teljes
Fehérkereszti út                                                         Teljes
Felső utca              000114 végig Páros 
Felső utca              000109 végig Páratlan
Fiastyúk utca Teljes
Ford köz   Teljes
Ford utca  Teljes
Fő utca   Teljes



ÉRDI KÖZLÖNY IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2014. JÚNIUS 30.

Gát utca   Teljes
Gátőrház   Teljes
Gereblye utca Teljes
Göncölszekér utca Teljes
Gulyás utca Teljes
Hamzsabég tér Teljes
Hármashatárhegyi utca Teljes
Hintó utca  Teljes
Hosszú utca Teljes
Hősök tere  Teljes
Iskola köz  Teljes
Járom utca  Teljes
József Attila utca  Teljes
Judit utca  Teljes
Juhász utca Teljes
Kakukkhegyi utca  Teljes
kálvária köz Teljes
Kálvária utca Teljes
Kanász utca Teljes
Kantár köz  Teljes
Kapa köz   Teljes
Kastély utca Teljes
Kasza köz  Teljes
Kengyel köz Teljes
Kerék utca  Teljes
Kerülő utca Teljes
Keskeny utca Teljes
Kocsi köz  Teljes
Kondás utca Teljes
Kordé utca  Teljes
Kötél köz  Teljes
Külső Római út Teljes
Lovász utca Teljes
Magasparti utca  Teljes

Mariska utca Teljes
Mecset utca Teljes
Mély út   Teljes
Meredek utca Teljes
Molnár utca Teljes
Molnárhegyi utca  Teljes
Nyereg köz  Teljes
Nyúl utca  Teljes
OFB földek Bagoly út tanya Teljes
Őz utca   Teljes
Pásztor köz Teljes
Pocok utca  Teljes
Róka utca  Teljes
Római út   Teljes
Rövid utca  Teljes
Sánchegyi utca Teljes
Sugár út   Teljes
Sulák köz  Teljes
Sulák utca  Teljes
Sarkcsillag utca Teljes
Szántó utca Teljes
Szapáry utca Teljes
Szekér utca Teljes
Széles utca Teljes
Szent Mihály tér Teljes
Sziget utca Teljes
Tárcsa köz  Teljes
Tárcsázó utca  Teljes
Temető utca Teljes
Tóni csapás Teljes
Törökbálinti ÁG�  Teljes
Vakond utca Teljes
Vető utca  Teljes
Zártkert   Teljes
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